
 

 

 

 

4 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 
 



 

 

 

 

5 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

7 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 
 سمسمة النقديات المعاصرة

 

 
 الطموع وسط انيياراليقينيات
 قصيدة النثر مابعد مرحمة الرّواد

 
 

 عباس عبد جاسـ
 

 
 

 TMكتب رقمية  مومنت
 2014لندف _ 

 



 

 

 

 

8 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 



 

 

 

 

9 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ع وسط انييار اليقينياتالطمو                         
             بعد مرحمة الرّوادقصيدة النثر ما                          



 

 

 

 

01 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

00 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 الطموع وسط انييار اليقينيات
 قصيدة النثر مابعد مرحمة الرواد

 عباس عبد جاسـ
 

First  Editor 
Copyright – 2014 

Moment Digibooks Limited TM 
United Kigdom 

All rights reserved 
The views and opinions expressed py the author do not 

represent the views beliefs or opinions of moment 
Digibooks ltd Enterpises and its employees. blogspot. blogspot. com

 .WWW.momentdigbooks. 
Momentdigibooks@outlook.com 

http://www.lulu.com/sptlight /momentdigibooksltd 
https://www.facebook.com /momentdigibooksl 

Tel-00447715601634 
Cover design:waneli 

Cover paint:Hikmet Elhadj 
 

ىذا الكتاب مبنى ومعنى عمى مسؤولية المؤلؼ والتتحمؿ مومنت كتب رقمية وال 
 العامميف بيا وال المنضويف تحتيا أية تبعات تنجـ عف ذلؾ .

http://www.momentdigbooks/


 

 

 

 

01 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      



 

 

 

 

02 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 شاراتإ
 

 .الذئب خراؼ ميضومة 
 بوؿ فاليري            

 ة لغوية إنتيى دورىا .الوزف ليس لغة ، بؿ ىو أدا 
 بوؿ شاؤؿ                                 

 بة ، ( متقمّ قصيدة إشكالية ذات طبيعة )ىرمسية -لنثرقصيدة ا
 رة ، لـ تستقر عند حدود قارة .متغيّ 
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 مقدمة
  

 
ذات  إشكاليةيدة قص -قصيدة النثرف أاالعتراؼ ب ينبغي       

متاىة  ) ، ولكف شعرية الترجمة صّممت ليا( ممتبسةطبيعة )ىرمسية
وقد زادت عمييا االجتيادات المتأخرة ( مف المواصفات، ٔ)(مفتوحة

ثر في قصيدة النالمتناقضات  ف اتحادإالكثير مف االضافات ، وبذا ف
الشعرية العربية والنظرية  (ٕ))االوروكية(يف مرجعيتياب االختالؼ وسعة

 ّدت الى ىذه االشكالية االصطالحية والمفيومية .أ -
، قائـ الذي ىو خميط مف التناقضات ليذا قد النكوف بمنأى عف الوعي ال

مغايرة لمرحمة اللممكف الى فيـ ظاىرة قصيدة النثر ولكننا نسعى بالوعي ا
وذلمؾ بصيغة االشتغاؿ عمى آلية االنطالؽ مف ، (ٖ)الرّوادمابعد 

لييا بسياؽ دائري ، إالعناصر التي شّكمت محتوى ىذه الظاىرة والعودة  
عبر المرور بقانوف تاثير المحظة في صياغة العناصر المييمنة في 

 ليو ىذه القصيدة . إتشكيؿ النسؽ الذي تنتمي 
 شتغاؿ :ذًا الشاغؿ المركزي آللية ىذا االإ

  ىـ المقوالت التي شّكمت البنية االطارية أاالستدالؿ عمى 
ليو مف تغيير في الماىية  إلقصيدة  نثر الرّواد ، وما تعّرضت 
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      والوظيفة والمفيـو .
  الخروج عمى قصيدة نثر الرّواد ، وبخاصة الكيفية التي بدأت 

ف بيا القطيعة في المفيـو والتحّوؿ في المغة ، وموقعيا م
 السياؽ الثقافي .                     

  وسط جياؿ مابعد مرحمة الرّواد ، أاالستدالؿ عمى كيفية طموع
ة التوجو نحو االختالؼ مع د بقو اليقينيات بوعي متمرّ انييار 
، والكشؼ عف الرواسب التحتانية بوصفيا عناصر السائد

 مييمنة ومؤثرة في تشكيؿ نسؽ قصيدة النثر المغايرة .
 عمى اتجاه حركة قصيدة النثر المغايرة مف حيث ستدالؿ اال

درجة االنحراؼ عف قصيدة نثر الرّواد ، ونوع االختالؼ  معيا 
، بما في ذلؾ تحديد السمات التي تخوصنت بيا ، والتمثيؿ ليا 

   بالمالحظة والمعاينة النصية .
بر مف كأ -نييار اليقينيات إوسط   -جياؿ مابعد الرواد أكاف طموع  فا  و  
ف ىذا الكتاب أننا نزعـ بإف يحيط بيا ىذا الكتاب  ويشتمؿ عمييا ، فأ

رضية فيومية ونقدية لمرحمة جديدة مف كتابة قصيدة النثر في يؤسس أل
                                                                                                             منطقة بكر وشديدة الوعورة .         

 عباس عبد جاسـ                                         
 5222/ مايس/55بغداد في                                    
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 ىوامش 
) قصر المتاىة  بػالقادر الجنابي بناء قصيدة النثر ( لقد شّبو عبد ٔ)  

رياف لثيسيوس إعطتو أالخيط الذي (،اريافخيط )( في االسطورة اليونانية
( ىو سمؾ الالغرضية)و ،المخرج منيا( ى عرؼ طريقو الى، فتتبعو حت

 ( ./ النيايةالمخرجالمدخؿ /البداية( ثـ الى)الى) ىذا الخيط الذي يقود
قصيدة النثر وماتتميز / ينظر: عبد القادر الجنابيلمزيد مف التفصيؿ 

 ٕٕٔٓ/ ٕ/ بيروت طوزيع/ دار الغاووف لمنشر والتالحر بو عف الشعر
 . ٗٗ/ ص 

  (.ألمريكيةا -بيةورو ( االوروكية : نحت لمصطمح ) األٕ)
المتحقؽ مف المنجز ( عمى الرغـ مف اف النقدية العربية قد رّسخت ٖ)

ف منجزمابعد إنثر جيؿ الرّواد ، وجيؿ السبعينيات ، ف النصي لقصيدة
ء محاوالت ستثناإدية ، بمرحمة الرواد اليزاؿ خارج مشغؿ ىذه النق

الثمانينيات )منجزمف الداؿ المتحقؽ  ىستدعإليذا ، معدودة
رضية ف نؤّسس لو ىذه األأ( لفية الثالثة( والى حد ما )األوالتسعينيات

 الفيومية والنقدية .
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 قصيدة النثر
 األجنسة واألدلجة والتيجيف
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الرغـ مف اف قصيدة النثر قد تجاوزت مرحمة الرفض  عمى      
 :                                                     ختالؼ بيف تياريفإنيا التزاؿ موضع إوالقبوؿ ، ف

  ( تبحث عف وروكيةأنيا كتابة ذات مرجعية )أيرى ب –أحدىما
لؾ التحاد داليف وذىوية غير قابمة لمتجنيس والتوطيف والتجذير، 

) نثراً ( خالصًا وال( ، وبذا فيي ليست )شعراً نثر –شعريا )متناقضيف في
 ( خالصًا .

  رغـ تسميتيا متالؾ الشرعية ) إنيا حازت عمى أيرى ب -ثانييما
نس مستقؿ بذاتو ( بما يكفي مف االعتراؼ بيا كجالخاطئة : قصيدة نثر

 التفعيمة .و موازي لقصيدة أ
شكالية آيديولوجية أكبر مف إ–اشكالية قصيدة النثر فأولكننا نرى ب

يا     الحاضنة ل شعر( ف مجمة )، ليس أل يتيا االجناسيةشكالية ىو إ
نيا نتاج لحظة اشكالية في وانما أل  ، (1) )آيديولوجية حتى العظـ(

جة لمذات العربية ، نييارات المتدر  نيا ِولدت مف رحـ اإل، أل الواقع العربي
ؿ حالة االنفتاح ثّ فؽ العربي عمى ذاتو ، وتم  نسداد األى إفعؿ عموكرد 

 اآلتية :                 وذلؾ عمى وفؽ المؤشرات البيانية التي ىيأتيا العولمة ، 
 النيوض العربي في الخمسينات 
 نييار الثورة الفمسطينيةإ 
  1967ىزيمة حزيراف 
 خفاؽ المشروع الناصريإ 
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 نييار الكياف الشيوعيإ 
 ظاـ االشتراكي تفكؾ الن 
  إنبثاؽ نظاـ العولمة 
 تشظي النظاـ العربي                                                                                      

دة نثر الرّواد ىذه المحظة المتمثمة بالصمت الذي شغمتو قصيتاثير ثـ ما 
اّل ( ؟ أليس ليذا الصمت داللة آيديولو ٜ٘ٛٔ -ٜٙٚٔبيف ) جية ؟ وا 

 ماذا غير ذلؾ ؟
 جرائية ، سنرجئ االجابة عمى ذلؾ الى سياؽ آخر .إلضرورة 

، وانما ىي جزء ه االشكاليةشعر( فيي ليست مصدر ىذا مجمة )مّ أ
نيا دخمت في عالقة ممتبسة مع المركزية الغربية ، مما طبعت ، أل منيا

ة وصوؿ قصيدة النثر بالمنتج الرمزي اآليديولوجي لمرأسمالية لحظ
نحو القبوؿ  ، واالتجاهالى التسميـ بسيادة قانوف السوؽ الميبرالية

ستجابة لعولمة التشظي إكثر أمر الذي جعؿ قصيدة النثر بالعولمة ، األ
 وانتشارىا في بالدنا العربية .

 ويستدرؾ عز الديف المناصرة في ىذا المجاؿ :
ؿ قصيدة تحو   -أي وائؿ التسعينيات ، أ) لكف االنفجار الكبير حدث منذ 

النثر نحو السيطرة شبو التامة عمى وسائؿ االعالـ في ظؿ ثقافة العولمة 
 -لبناف)ت مركزية قصيدة النثر تتمركز في والتشظي الكبير. لقد كان
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 ٜ٘ٛٔ و منذ عاـألكف في التسعينيات ، ( العراؽ -سوريا -فمسطيف
( وىنا ب العربيالمغر  -الخميج العربي -مصرتقريبًا ، فقد انتشرت في )

ظاـ العالمي اب قصيدة النثر في ظؿ شعارات النتّ ظير مئات مف ك  
 ( .ٕ)( ) العولمة الجديد
) كميا معولمة ( كما وصفيا بوؿ شاؤؤؿ المحظة العربيةف كانت )ا  و      

 المحظة بيف العولمة كآيديولوجيا ( فينبغي التمييز ضمف سياؽ ىذهٖ)(
الدالة عمى  -قصيدة النثر المغايرة مف سمات ، والتشظي كسمة لمتشظي

 تشظي الذات العربية .
/ موازي بتبني قصيدة النثر كجنس ) مجاور (ذًا كاف قبوؿ مجمة ) شعرإ

لوجية لمعولمة ، ومنيا ( لقصيدة التفعيمة ، يعني القبوؿ بالتمثالت اآليديو 
   فتاح ( بصيغة االن ة ومحوىا تعبيرًا عف كونية الذاتمفارقة اليوي تحديدًا )

 ( عمى العالـ .)اليووي / مف اليوية
ليذا خمخمت قصيدة النثر سياؽ الشعر العربي ، بؿ وخضخضت قوانيف 

  بتداًء مف تفجير المغة وانتياًء بتفكيؾ إساس ، عمؿ الشعرية العربية باأل
) مساوات ( ونا بال صفاتاالنتقاؿ الى أ(، وذلؾ بداللة )قداسة الرؤيا)

) شعرنة التقرير والمباشرة والخبر و ()الذات واالشياءوالداخؿ والخارج (
) خروج الشعر الى الالشعر ، والى الشعر المضاد وصواًل الى  والسرد (

) (.ٗ) 
، حيث (مشروع تدمير الفصاحة العربية)-وقد ترافؽ مع ىذا االنتقاؿ
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كما يرى  –بيضوف الى تفكيؾ الفصاحة العربيةكانت دعوة عباس 
 (٘)لبناء الفوقي لالسطورة القومية .عوة الى تفكيؾ ابمثابة د –البعض 

إذًا كانت أدلجة قصيدة النثر بصيغة تيجيف ىويتيا أو تذويبيا    
مف أجنسة قصيدة النثر بصيغة البحث عف شكالية إبالعولمة أكثر 

 ىوية اجناسية ليا .
( عوربةشكالية )إ – شكالية مف األدلجة واألجنسةإكثر ولكف ماىو أ

( ، وبخاصة إف قصيدة النثر منذ عربيةمايجعميا )و أ لنثرقصيدة ا
لفية الثالثة ، قد الثمانينيات ، ومرورًا بالتسعينيات ، والى حد ما األ

تجاوزت مواصفات قصيدة النثر الفرنسية في كتاب سوزاف بيرنار بصيغة 
االفتراؽ عف قصيدة نثر الرّواد واالنقطاع عنيا ، وبذا كانت الثمانينيات 

في المغة ، والتيجيف في ية القطيعة في المفيـو ، والتحّوؿ كذلؾ بدا
 ( . كما سنالحظ ذلؾ في سياؽ الحؽ.)اليوية

قصيدة النثر  ) ويمكف االصطالح عمى قصيدة النثر مابعد الرّواد بػ
وردت في ينما أبيف قوسيف  ()العربيةف نضع أ، وقد آثرنا  (المغايرة

( دالة عمى العربية)ت ىذه التسميةحقة ، حتى واف كانسياقاتنا الال
 :         ، وذلؾ لسببيف) االوروكية ( عف قصيدة النثرتمييزىا
إف قصيدة النثر التي كتبيا انسي الحاج وادونييس ومحمد  -أواًل 

مف جية ، كما إف طار قصيدة النثر الفرنسية إالماغوط ، لـ تخرج عف 
ئغ لـ تخرج را وتوفيؽ الصا( التي كتبيا جبرا ابراىيـ جب)القصيدة الحرة
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في  الشعر الحر( الذي كتبو الشاعر االمريكي والت وتمافطار )إعف 
، وقد حاولنا فؾ التداخؿ بيف قصيدة خرىأ( مف جية وراؽ العشبأ)

 ( .ا سنالحظ ذلؾ في سياؽ الحؽ أيضاً ) كمالنثر والقصيدة الحرة .
( والى حد ما ينيوفر التي كتبيا )الثماف / تسعإف قصيدة  النث  –ثانيًا 
     مواصفات القصيدةف لـ تندرج في ا  و ،  ( الثالثةلفيةاأل  ) ُكتّاب

) التشظي فمؾ العولمة بوعي مبعثر ( ، فيي التزاؿ تدور في)االوروكية
الذات /االنيماـ بالشفرة الشخصية// كتابة الجسدثر والمحواأل  /

حساسية ( مف ناحية ، والتزاؿ تدور في فمؾ ال/االنيماؾ بالصمت
/ / اليومي/ العادي/ الميمؿ/ المنسيد ) التفاصيؿمتمر  بوعي  المغايرة

 المغفوؿ عنو ( مف ناحية أخرى .
، وزحزحت المعجـ البالغي امت ىذه القصيدة بأرضنة المتعاليوقد ق

نتزعت مف المغة المجاز واالستعارة ، إبالمعجـ اليومي العادي ، لدرجة 
      لفية الثالثةكتبو عند منتصؼ األت ماوقد سمى أحد شعراء السبعينيا

 (ٙ).(ف االستعارة حس  ) قصائد التُ  بػ
وبذا لـ تعد الفصاحة في قصيدة النثر المغايرة داّلة بالضرورة عمى 

 كثر مما ىي ) نواة قومية ( .ذات أبالغتيا العربية ، ألف العربية ىوية 
نا األ تبتيا ىي)( ، ليس ألف التي تك)عربيةليذا ليس ىناؾ قصيدة نثر 

قد مف التحّوؿ الذي فرضو نيا نتاج معنما ألا  ( و ٚ)( كمنفى تعبيريالعربية
) قصيدة النثر ػب اقترحنا االصطالح عمى تسميتياؾ ، ولكؿ ذلالتغيير
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ورسّخت التحّوؿ في المغة نيا بدأت القطيعة في المفيوـ ، ( ، أل المغايرة
 ، وتمّثمت التيجيف في اليوية .

 
 ىوامش 
/  ٘/ ٜخبار األدب المصرية في أحوارمع عباس بيضوف / جريدة ( ٔ)

ٜٜٜٔ. 
/ نص مفتوح عابر ة النثر/ اشكاليات قصيد ( عز الديف لمناصرةٕ)

 ٕٕٓٓ/ ٔعماف/ ط –لألنواع/المؤسسة العربية لمدراسات والنشر/ بيروت
 /ٜٔ  . 
/  : مصطفى عبادة / حاورهمع الشاعر المبناني بوؿ شاؤوؿ( حوار ٖ)

 .                                                        ٕٚٓٓ/  ٙ/ٕاألىراـ العربي في  موقع
 ٜ/ جريدة السفير المبنانية في عباس بيضوف .. الشعر لـ يبدأ بعد( ٗ) 
/ٙ  /ٕٓٓٙ. 
/ حيف طوى انسي الحاج اشكاؿ الشعرية / مؤتمر ( ماىر شرؼ الديف٘)

/ ٕٛحؽ جريدة النيار البيروتية في مقصيدة النثر أـ مؤتمر شعراء ؟ /م
 . ٕٙٓٓ/ آيار

االديب / جريدة ( محمود عبد المطمب/ قصائد التحسف األستعارةٙ)
 . ٕ٘ٓٓ/ / حزيرافٕٕ( في ٚٚالعراقية / ع )

جابة عمى أسئمة إ/ كتاية برزخية بو شايب/ قصيدة النثرأ( زىير ٚ)
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/ النثر/ مرجع سابؽشكاليات قصيدة إ / الفصؿ الثالث/ستفتاء الميدانياأل
 . ٖٖص 
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 قصيدة النثر
 واشكالية المصطمح والداللة والتجنيس األدبي
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قصيدة النثر في التناقض القائـ بيف القصيدة نثرًا  تتجوىر       
س ىجيف ، والنثر جنة جامعة لمنثروالنثر شعرًا ، فالقصيدة بنية اطاري

اف تحكمت في تأطيره ، وبذا فإف )القصيدة التقبؿ التحكمو القصيدة ، و 
ليس ىو  ألف الشعر(ٔ) (يوماً غير الشعري ، بما ىو لغة وليس مف

 ( . ٕ)( ىو ) أوسع منيا ويشتمؿ عمييا القصيدة ، بؿ
مف  حيث   اشكمت ماىية  قصيدة  النثر/ نثر( قصيدة ) ثنائيةإذًا 

ثالثًا ؛ إف عمى مستوى التأصيؿ  الداللة ثانيًا ، والجنسو  ،المصطمح أوالً 
ف عمى مستوى التقعيد في النظرية النقدية العربية .   ، وا 

ف قصيدة  ألقد ذىبت موسوعة برنسوف الجديدة  لمشعر والشعريات الى 
                                     النثر قائمة عمى :                                                                     

 oxymoronic - جتماع  لفظيف متعارضيف داللياً إ -واًل أ  
 ىما قصيدة و تثر.                                

 (ٖ. ) قياـ الشكؿ عمى تناقض بيف جنسيف خطابييف -ثانيًا   
التي  وبداىة أف يصطدـ أي تأصيؿ أو تقعيد لقصيدة النثر بيذه الثنائية

 ٜٓٙٔس عاـ فقد اقترح أدونييف نظاـ القصيدة  وفوضى النثر ، تجمع ب
أف إكتشؼ إف ىذا ولكنو تراجع بعد  ، (ٗ)قصيدة النثر( )مصطمح
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ؾ ومتناثر حتى انو يكاد يفقد داللتو االساسية ، حيث المصطمح ) مفكّ 
بة الكتا -ف نسميياأالية الى طينة ، يمكف  تحٌوؿ في الكتابة العربية الح

 (٘نثرًا ( . ) -الشعرية 
( ، لخمط بينيا وبيف ) القصيدة الحرةالتداخؿ وا -وما أشكؿ قصيدة النثر

فقد رأى بوؿ شاؤوؿ بأف ثمة عالقة بيف الشعر الحر وقصيدة النثر مف 
موضوع والجممة الشعرية والحرية خالؿ السمات المشتركة بينيما كوحدة ال

دعي النظاـ ، ولكف النظاـ في ( فالحرية في قصيدة التفعيمة تستٙ)
قصيدة النثر يستدعي الحرية التي تصؿ في أغمب األحياف درجة 

 الفوضى .
)حيف تقوؿ  :ولص الى تخطئة تسمية قصيدة النثرويذىب سركوف ب

شعر العربي عندما نقوؿ ، فيذا تعبير خاطىء ، وفي القصيدة نثر
خاطئة ،  ي مجرد تسمية، نتحدث عف قصيدة مقّطعة ، وىقصيدة نثر
 . (ٚ( )الشعر الذي اكتبو بالشعر الحروأنا أسمي 

 نو مف إالشعر الحر( ، فػ )ف كاف سركوف بولص قد صن ؼ مايكتبو با  و 
 ( ٛوائؿ كتاب قصيدة النثر في العراؽ . )أ

الى أف قصيدة النثر ) لـ تكف بمعظميا قصيدة  وقد ذىب أمجد ناصر
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  free  verseيدة الحرة قرب ماتكوف الى القصأنما ا  نثر حقيقية ، و 
 (ٜ. )( منيا الى قصيدة النثر

لى الشاعر األمريكي والت ( يعود االشعر الحرإف مصطمح )      
وراؽ العشب أكتبو في )( الذي اصطمح عمى مإٜٛٔ – ٜٔٛٔوتماف )
اليومي ، تخمو مف ( ، وىي قصائد مف الكالـ  free verse( بػ ) 

 ( ، ولكف ىؿالشعر الحرالمصطمح الى )جـ ىذا الوزف والقافية ، وقد تر 
 قصيدة نثر أـ قصيدة حرة ؟ -القصيدة  التي تخمو مف الوزف

       شعر حر وليس قصيدة نثر، إذًا  -ف كاف مايكتب خارج الوزف ا  و 
 الشعر الحر ؟ البّينة  بيف قصيدة النثر و دود الحما

الشعر  نحف نفيـ إف قصيدة النثر نوع مف الخروج عمى الشعر مف داخؿ
( خاصية شعرية تحّدد  وتشكؿ )القصيدة نثراً ، ( ) القصيدة نثراً الى 

 (ٓٔ). ماىية ىذه القصيدة
د عمى كؿ مايقّيد الشكؿ لقد ولدت قصيدة النثر ، وىي تحمؿ بذرة التمر  

أخصب  عمى األنفتاح ، ومايمنع المغة مف التحّوؿ ، ليذا ) تكمف
 ،( ٔٔدميا النثر بوصفو نثرًا ( )مصادر قصيدة النثر في المعبة التي يق

مف الشعر أخذت احتفالو  ف جمعت بيف الشعر والنثر)اة بعد وخاص
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العالي بمعب الدواؿ وأنعشتو بقدرات النثر عمى قوؿ ما اليقولو الشعر> 
 (     ٕٔالمحض < . )

( متحّولة بحيوات متحركة ، ذات طبيعة )ىرمسيةصيدة النثرولكف ق    
نما ىي نسؽ مركب إ خالصًا ، والنثرًا خالصًا ،، فيي ليست شعرًا 

التضاد س فيو الفوضى بالنظاـ تعبيرًا عف ، تمتب تركيبة طباقية
كما  -وىي بذلؾ االجناسي المتبادؿ بيف القصيدة نثرًا والنثر قصيدة ،

 ( .كتمة الرأس ليا  والذيؿبودلير )  –وصفيا 
شعرية بالحمؿ وعمى الرغـ مف أف مصطمح قصيدة النثر ولدت لحظة 

كتسبت درجة معينة مف الثبات النسبي في إالترجمة الخاطئة، فقد 
جناسية إ الفضاء التداولي النقدي ، ولكف ىناؾ مف يسعى القنراح صيغ

التسمية ـ لتصحيح ستخدِ أ  كثر مف مقترح أعند ف نتوقؼ ابديمة ، ويمكف 
فتوح نص م، فقد اقترح عز الديف المناصرة ) الخاطئة لقصيدة النثر

( بداًل مف قصيدة النثر ، ٖٔ) (جنس ثالث مستقؿ( كػ ) عابر لألنواع
عف ( عوضًا قصيدة النص )واستخدمت الدكتورة بشرى موسى صالح 

 (ٗٔ)المصطمح القديـ قصيدة النثر .
( لكؿ منيما أسيةومايعنينا مف المقترح األوؿ واألستخداـ الثاني ) البنية الر 
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شػػػػكالية إوؿ يػػػػدفع بألف المقتػػػػرح األعيمػػػػا،الؼ مممػػػػا يعنينػػػػا األخػػػػت كثػػػػرأ
( الػػػػػى المزيػػػػػد مػػػػػف األشػػػػػكمة االجناسػػػػػية اليويػػػػػة مػػػػػف ) اليػػػػػوويالتجنػػػػػيس 

سػػتخداـ الثػػاني يسػػتبدؿ المصػػطمح القػػديـ بمصػػطمح أكثػػر إلتباسػػًا مػػف واإل
حيث األشكمة اإلصطالحية ، وبذا فالنص في كمتػا الحػالتيف يشػكؿ مركػز 

 قصيدة والجنس األدبي .إشكالية البنية الرأسية لمفيـو ال
    النص المفتوح -والً أ

    عمى الرغـ مف أف قصيدة النثر قائمة عمى إتحاد المتناقضات :     
عز الديف المناصرة ف أحد أكثر األسئمة إشكالية سؤاؿ / نثر( ، فإ)قصيدة
 .( ٘ٔ) ىي جنس مستقؿ عابر لألنواع ؟! ( ) ىؿ
( ، ولكف كيؼ ىو    ستقؿجنس م) ف تكوف قصيدة النثرأيمكف      

 )عابر لألنواع ( ؟!
المناصرة بالموّجو القرائي ليذا السؤاؿ بوصفو مركز مدار  ولـ يكتؼِ 

نما بنى متف كتابو اإلستفتاء الميداني إلشكالية التجنيس األ       دبي ، وا 
) نص مفتوح عابر ( عمى العنواف الفرعي اآلخرلنثر) إشكاليات قصيدة ا

يث ينتيي بّاخر جممة تقرر يبتدْى متف الكتاب مف ح ، وبذالألنواع (
، فنقترح لو كاتب النص نص عابر لألنواع ، أما -:) قصيدة النثرمايأتي
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    (     ٙٔ)نّصاص (. -مصطمح 
ف كاف عز الديف المناصرة ،      ،  ستند الى مفيوـ  الكتابة المفتوحةإوا 

يدة النثر الى ( ، فإف ذلؾ يقود قصكيؿ -وبخاصة عند جماعة ) تيؿ
 متاىة مفتوحة .

ف كاف المناصرة قد  ستند الى التداخؿ اإلجناسي أو التركيب اإلجناسػي إوا 
يعنػي اف قصػيدة النثػر ) نػص الخاطىء بيف القصيدة والنثر ، فإف ذلؾ ال

ف كاف قد ( و) عابر لألنوامفتوح  ( فإف )النص المفتوحستند الى إع ( ، وا 
   أو يتخّصػػػػػب بالتنافػػػػػذ  اإلجناسػػػػػي لمفتػػػػػوح يػػػػػتيّجف بالترافػػػػػدالػػػػػنص ا
 .   اإلجناسي

اح المغوي وليس وعمى الرغـ مف أف األنفتاح في النص يقصد بو اإلنفت
 ، فإف قصيدة النثر قد تنزع الى التعدد الداللي ، ولكف اإلنفتاح الداللي

ف يتخمص مف إبّوتو الداخمية أيتحقؽ لمنص التعدد الداللى ،البد حتى )
بوّ  ف اف القصيدة اليمكف ا( غير ٚٔتو الخارجية التأليفية( )التناصية وا 

ف كانت )أتتخّمص مف إبوتيا كجنس   ( .قصيدة نصدبي ، حتى وا 
     ف يحؿ اإلشكالية اإلجناسية لقصيدة النثر أإذًا المناصرة أراد       

( جنسًا النص المفتوح، ولكف ألـ يكف ) ()نص مفتوح عابر لألنواعػ ب
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 ّجنًا بنصوص أخرى ؟ىجينًا ، بؿ ومي
كثػػػر أ(  نػػػص مفتػػػوح دويؿ قصػػػيدة النثػػػر الػػػى ): ألػػػـ يكػػػف تػػػوبمعنػػػى ّاخػػػر

 ؟مف حيث المصطمح والداللة والجنس تعقيدًا ليا
نص بػ )، فإف القبوؿ بإقتراح المناصرة عموميةكثر أوبفرضية       

اغ قصيدة النثر مف بإفر مف قصيدة النثر، يعني القبوؿ  ( بدالً مفتوح ...
أي إفراغيا مف خاصيتيا التي تحّدد ماىيتيا في  ( ، ر القصيدةنث )

 ماىية ال خاصية محددة  ليا .
      دة النثر الىويتضح لنا إف عز الديف المناصرة اعتمد في تدويؿ قصي

( ألنسي الحاج لف ) جنس عابر لالنواع ( عمى جممة عابرة في مقدمة )
نثر ماتستحؽ )صفة النوع قصيدة ال) مرادنا إعطاء  الذي يقوؿ فييا :

   وزف تقميدي ووزف حر وحكاية وقصيدةناؾ رواية ( ، فكما أف ىالمستقؿ
 ( .  ٛٔىناؾ قصيدة نثر ( ) -) التفعيمة (

السببية االولى في البحث عف فكرة الجػنس المسػتقؿ  -وتشكؿ ىذه الجممة
               : صػػػػػػػػػػػيدة النثػػػػػػػػػػػر، ويقػػػػػػػػػػػـو المناصػػػػػػػػػػػرة بتفسػػػػػػػػػػػيرىا عمػػػػػػػػػػػى النحػػػػػػػػػػػواآلتيلق

أي قصػػيدة  )الجػػنس المسػػتقؿ(معنػػى ذلػػؾ أنسػػي الحػػاج اليػػرفض فكػػرة ) و 
 -الجػنس المسػتقؿ( يس معنػى )( ، ولالنثر ، ألنو ذكر) الرواية والحكاية 
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(       ات الشػػاعريةدرجػػ ) ، ولكػػف ماأسػػميولشػػاعريةا محػػو -أي قصػػيدة النثػػر
( سػػػتقالً )جنسػػػًا م( الموجػػػودة فػػػي قصػػػيدة النثػػػر تجعميا درجػػػات النثريػػػة )و

بشػػػػػػاعريتيا وىػػػػػػو إتحػػػػػػاد  إحتفاظيػػػػػػاالشػػػػػػعر مػػػػػػع وخػػػػػػارج السػػػػػػرد خػػػػػػارج 
 . (ٜٔ) المتناقضات(

إف إشكالية التجنيس األدبي لقصيدة النثر تتجاوز أنسي الحاج       
ف لـ نقؿ أنيا سواء رفض فكرة الجنس المستقؿ أو لـ يرفضيا ، إ

ي النقدية ( أكبر مف أف يحميا أنسي الحاج وغيره فإشكالية )أوروكية
ال لماذا لـ تحؿ حتى في  موطنيا األصمي   ( ؟!)فرنساالعربية ، وا 

( عف )أس( يمنح قصيدة ) تفسيًرانتفؽ  مع ىذه النية )بحثًا( وليسكننا ول
ف كانت ىذه النية بحاجة الى توّجو ، فإف توجو  النثر ىوية إجناسية ، وا 

إخراج قصيدة  المناصرة غير ذلؾ ، ألنو يتعارض مع ىذه النية بداللة
 النثر مف مفيـو جنس القصيدة . 

ف كاف   رة عز ( ، فإف المناصاج طرح ) صفة النوع المستقؿالحأنسي وا 
( ، وقد ساوى كؿ منيما بيف) النوع والجنس الديف طرح )الجنس المستقؿ

 (ٕٓاف  إف الجنس أشمؿ مف النوع .)( ، وكالىما يدرك
جنس )ػػػ ككرة تجنيس النثر يكتفي بفصرة إف ولكف كاف بإمكاف المنا 
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واع ( النص المفتوح العابر لالن) فكرة التجنيس بػ( ، إاّل أنو أشكؿ قؿمست
الذي إقترحو ، فالقصيدة جنس أدبي قد ، وبذا أشكؿ الحؿ اإلجناسي 

ليذا نقؿ ، غير صحيح ، ولكف العكس بنية إطارية لمنص ت شّكؿ
مستوى كالي الى جناسية مف مستواىا اإلشالمناصرة المعالجة اإل

      إستشكالي جديد . 
) المحتوى مجاؿ لدخوؿ أنواع متعددة مفال –وقد تتيح قصيدة النثر

المحتوى غير نفتاح القصيدة عمى )إ( غير اف 51غير الشعري( )
الشعري( اليجعميا تنتمي بالضرورة الى ) نص مفتوح عابر لألنواع ( ، 

 مفيـو القصيدة . وانما تبقى تحتفظ بإنتمائيا اإلجناسي الى
 قصيدة النص   -ثانيًا 
ع الكياني لقصيدة المشرو ى صالح )ألحقت الدكتورة بشرى موس       
ف المصطمح قصيدة النص عوضًا ع ) ( في التسعينيات بػ العراقية النثر
 )الشعرب أف قصائد النثر في ك تيّ في حيف  ، (ٕٕ)(قصيدة النثر -القديـ

ستثمرت عناصر المفارقة إ، ثر قصار( قصائد نٖٕ( )اآلف العراقي
ستثمار العنصر الكتابي إ)فاوالنكتة السوداء ، غير والسخرية والغرائبية 

( في البناء الشعري لـ ٕٗ)(رقة بتقنيات الكتابة المتباينةسطح الو  أو
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يتحقؽ في ىذه القصائد القصار بصيغة اإلنفتاح ، واإلنفتاح المعرفي ، 
 صعيد المغة .   سواء عمى صعيد الشكؿ أوعمى 

) كما سنالحظ ذلؾ في وىناؾ فرؽ بيف قصيدة النثر والنص المفتوح ، 
المفتوح في الكتابة ، لكف يمكف التمثيؿ لتجربة النص  ىذا السياؽ(
جوائز )( مف النصوصنص  الصائغ و)عدناف ( لنشيد أوروؾالعراقية بػ )

، وىي جدي( لخزعؿ الماحية ودرج( لرعد عبد القادر و)سنة الكبيسةال
 .حة ، قائمة عمى الترافد اإلجناسينصوص معرفية مفتو 

ص ف كاف النثر بنية وسيطة ذات  أصداء متعددة بيف قصيدة النثر والنا  و 
 بيف قصيدة النثر والنص المفتوح ؟المفتوح ، فما الفرؽ 

  ف الفروؽ اآلتية :ف نتبيّ أمف منظور أولي  يمكف 
ـو القصيدة ، بينما ينتمي النص تنتمي قصيدة النثر الى مفي -أواًل  

 المفتوح الى مفيـو الكتابة النصوصية .
ص المفتػوح الشػكؿ إف قصيدة النثر ليا شػكؿ شػعري، فيمػا الػن -ثانيًا  

                                                                                              .  عػػػػػػػػػػػػػدةأدبيةبػػػػػػػػػػػػػؿ تتنافػػػػػػػػػػػػػذ فيػػػػػػػػػػػػػو أشػػػػػػػػػػػػػكاؿ محػػػػػػػػػػػػػدد لػػػػػػػػػػػػػو، 
وف جنسػػاً  مسػػتقاًل بذاتػػو ، بينمػػا تسػػعى  قصػػيدة  النثػػر  لتكػػ -ثالثػػًا 

 يسعى النص المفتوح ليكوف عابرًا لالنواع واألجناس .
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ولكؿ ذلؾ ، فقصيدة النثر جنس مستقؿ قائـ بذاتو ، ومف الخطأ إلحاقو 
بتبعية النص ، وخاصة النص المعرفي المفتوح العابر لألنواع ، ألنيا 

 .  يدة ، والقصيدة جنس أدبي باألساسالى مفيـو القصتنتمي 
ف صدرت عف نّيات وتوجيات     وندرؾ إف ىذه اإلجتيادات وغيرىا ، وا 

، إاّل انيا تدفع الى المزيد مف جادة وجديدة لتجنيس قصيدة النثر نقدية
 اإلشكاليات اإلجناسية مف دوف حموؿ جذرية ليا .

 ىوامش 
 ٗٔموقع العمـ الثقافي في /في الخفاء ( صالح أبو سريؼ/ ماي معفٔ) 

 . ٜٕٓٓ/ /أبريؿ
 / مرجع سابؽ .الح أبو سريؼ/ مايمعف في الخفاء( صٕ)
حديث/ / قصيدة النثر في التنظير العربي ال( صبحي حديديٖ)

/ ٕٛ/ في يةمؤسسة جذور الثقاف إشكالية التعريؼ الموسوعي/ موقع
 . ٕٛٓٓ/ فبراير

( ربيع ٗٔ/ ع )( المبنانيةجمة )شعرم/ (ادونيس/ في قصيدة النثرٗ)
ٜٔٙٓ. 

 ٔلندف في  –/ جريدة الحياة ( ادونيس/ قصيدة النثر في نصؼ قرف٘)
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 /ٔ /ٕٓٓٔ . 
: عز الديف المناصرة / إشكاليات قصيدة النثر لمزيد مف التفصيؿ ينظر

/ المؤسسة العربية لمدراسات والنشر/ نص مفتوح عابر لألنواع / 
 ومايمييا . ٖٗ/ ص  ٕٕٓٓ/ ٔعماف/ ط –بيروت 

 / صإشكاليات قصيدة النثر/ مرجع سابؽعز الديف المناصرة/  (ٙ)
٘ٚ . 
 . ٜٜٙٔ ( ابريؿ /ٙ/ ع )/ مجمة نزوىسركوف بولص ( حوار معٚ)
، وقد ظيرت ( في العراؽ)جماعة كركوؾ( ينتمي سركوف بولص الىٛ)

ة نياي -ىذه الجماعة التي كتبت قصيدة النثر ألوؿ مرة في العراؽ 
/ سركوف بولص بعينيات ، وتضـ : فاضؿ العزاويالستينيات وبداية الس

 / صالح فائؽ/ جاف دمو .
 ٘/ ٜٔ/ جريدة القدس العربي في تبسة( أمجد ناصر/ القصيدة الممٜ)
 /ٕٓٓٙ . 

مجد ناصر تحّوؿ مف قصيدة التفعيمة الى أوالبد مف اإلشارة الى اف 
، وقد دخؿ ميداف الكتابة أواخر ة الحرة ، ومنيا الى قصيدة النثرالقصيد

 الثمانينيات ، ولكنو ينتمي الى جيؿ السبعينيات .
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ف الخاصية تحدد الماىية ، وليس ا( تقوـ ىذه الفرضية عمى ٓٔ)
 بالعكس  .

ترجمة : . مورفي / قصيدة النثر وىستريا إليوت / ( مارغوريت سٔٔ)
مات المالية / موقع المجموعة المصرية لمخدخالدة حامد / موقع إيالؼ

 . ٜٕٓٓ/ اذار /  ٙٔفي 
 في سفير المبنانيةجريدة ال( كاظـ جياد/ فمسفة قصيدة النثر/ٕٔ)
ٜ/ٙ/ٕٓٓٙ                                                                   .   
                                        .                        ٕٖ٘/ مرجع سابؽ/شكاليات قصيدة النثرإعز الديف المناصرة/( ٖٔ)
 نة في قصيدة( د. بشرى موسى صالح / المالمح االسموبية المييمٗٔ)

 ميرجاف المربد الشعري/ ورقة مقدمة في الحمقة الدراسية لالعراقية النثر
 في بغداد .

        /الفصؿ الثالثنثرلاليات قصيدة ا( عز الديف المناصرة اشك٘ٔ)
 . ٖٕٙ/ادس( مرجع سابؽ/ صالس ) السؤاؿ

 . ٕٖ٘/ ص /المناصرة / إشكاليات قصيدة النثر( عزالديف ٙٔ)
الدرس النقدي ( د. محمد عبد الرحمف مبروؾ /السيميائية في ٚٔ)

خريؼ  (ٔ) / ع لثقافيةعند روالف بارت / مجمة الجسرة ا المعاصر
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 . ٕٛ ص / ٕٔٓٓ
/ مرجع لنثرإشكاليات قصيدة االمناصرة/: عز الديف ر( ينظٛٔ) 

 .                                         ٕٛ/ ص /سابؽ
/ ص مرجع سابؽ// إشكاليات قصيدة النثر( عز الديف المناصرةٜٔ)

 .ومايمييا ٗ٘
خر صفحة  مف كتابو آ( نالحظ بأف عز الديف المناصرة يخمط في ٕٓ)

النثر  قصيدةفيقوؿ تارة )قصيدة النثر/ بيف النوع والجنس ، كاليات : إش
ذا شئنا ( وتارة يقوؿ )مستقؿ ىي جنس تجنيس ، فيي جنس يضًا الأوا 

 . ٕٖ٘/ ( صأدبي ثالث مستقؿ
قالة الكاتب األمريكي بروؾ ىورفث ( مف مٗ: الفقرة رقـ )( ينظرٕٔ)

( التي يشرح فييا خصائص قصيدة الموسومة بػ ) لماذا قصيدة النثر
حد أصرة بوصفيا وردىا عز الديف المناأ، وقد ٕٜٜٔالنثر عاـ 

. (  عابر لألنواع ) نص مفتوحالمقترح الذي تقدـ بو ، أي مستندات
 . ٓٙ/ مرجع سابؽ / ص /قصيدة النثر : إشكالياتينظر

سموبية المييمنة في قصيدة ( د. بشرى موسى صالح المالمح االٕٕ)
 العراقية / مرجع سابؽ . النثر
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/ ٜٜٛٔعاـ  / صدرتتركة/ مجموعة مش( الشعر العراقي األفٖٕ)
 .: فرج حطاب وعباس اليوسفيقد ـ ليا

مييمنة في قصيدة المالمح االسموبية ال/ ح( د. بشرى موسى صالٕٗ)
                       ./ مرجع سابؽالنثر العراقية
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 ()العربيةقصيدة النثر 
 اآليديولوجية وتيجيف اليوية           
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مف ( العربيةفيـ الكيفية التي تحّولت فييا قصيدة النثر ) بغية        
، وتحديد موقعيا مف السياؽ الثقافي أوالً  البد مف تحديدىامش الى مركز،

، واستنطاؽ المقوالت التي ي مأسست بنيتيا التحتانية ثانياً العوامؿ الت
ة درجة تأثير المرجعية ) األوروكية شّكمت بنيتيا االطارية ثالثًا ، وبخاص

 ( .العربية) في صياغة قصيدة النثر( 
ولكف عند تفكيؾ مفاصؿ ىذه الكيفية ، آثرنا إف نتجنب آلية األرخنة 

( إختزلت رورة ، ألف قصيدة النثر)العربيةالخطية ، لتجاوز التفاصيؿ المك
في موطنيا أصاًل مايزيد عف المائة عاـ مف تطور قصيدة النثر الفرنسية 

 األصمي الى مااليقؿ عف ربع قرف في موطنيا العربي .  
أخذ يتمظير ف، ري يتنامى منذ أواخر األربعينياتلقد بدأ الحراؾ الشع

سيوثقافي بيف و تصادـ سبالتصادـ السياقي حتى أواخر الستينيات ، وىو 
 تياريف :

  اآلداب، وقد مثمتو مجمة االوؿ: قومي عربي() 
ت قضايا التحرر الوطني تبنّ  حيث ،البيروتية 

بخط موازي لقضايا التحديث والتجديد العربي ، 
ة ، فكانت حاضنة لوالدة القصيدة العربية الحديث

)مجزوء التفعيمة التي زحزحت نظاـ البيت بنظاـ 
في  الخروج عمى النظاـ ( بصيغ منظمة البحور

 البياتي ( ./السياب/المالئكة )العروضي
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  مجمة مّثمتو ، وقد بيالثاني: ليبرالي عر      

المرجعية) األوروكية ت حيث تبنّ ،المبنانية(شعر)
مف بودلير  ة  النثر :( ، وخاصة كتاب ) قصيد

، بوصفو الدليؿ ( لسوزاف برناريامناأالى 
)أنسي  قصيدة  نثر الرّواد:ري لكتابة النظ

 محمد الماغوط ( .الحاج /ادونيس/  
 يوض العربي طت بحالة النارتبقد ف كانت قصيدة التفعيمة ا  و 

الوطني والمد القومي اليساري في الخمسينيات ، وحركات التحرر 
( بعد نكبة حالة اإلنيداـ العربية)ػ فإف قصيدة النثر ارتبطت ب

) إنسحبت مع صعود حالة المقاومة والمد القومي، ثـ و ٜٛٗٔ
، وبعد إنييار الثورة المقاومة عادت لتطغي بعد تفكؾ حالة 

نييار اإلجماع العربي ( . نية الفمسطي  (ٔ)وا 
( تضع قصيدة النثر في ٜ٘ٛٔ -ٜٚٙٔإذًا الفترة المحصورة بيف ) 

 مساءلة مفتوحة :
ة ، وصعود المد مع بدء الثورة الفمسطينيقصيدة النثر لماذا انسحبت 

لتظير ثانية بعد تفكؾ حركة المقاومة وانييار الثورة الفمسطينية القومي ، 
 ؟القومي اإلشتراكي ، وتفتت التضامف العربي  ، وانحسار المد

 لة :اءأّما الوجو اآلخر مف ىذه المس
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 برالية الجديدة يناتج عف صعود الم)عربيًا( ىؿ إتساع قصيدة النثر
الناتج السوؽ الحر ة في مقابؿ إنحسار قصيدة التفعيمة  وظيور

 ونياية المد القومي ؟عف إنكفاء النيوض العربي 
 المناصرة انطباع مثير لالىتماـ ، مفاده :لعز الديف وىنا 
، تحالفوا  مع ٜ٘ٛٔبعد بيا تاّ قصيدة النثر العربية ، وك   إف )      

العولمة وسيط الى التي انتقمت مف درجة  ومبرادوريةالطبقة الك
مطة ، بينما والخصخصة ، بسيطرتيا عمى رأس الماؿ ، وتحالفوا مع الس

سارية ذات ويحزاب قومية ووطنية أمع تحالفوا  قدكاف شعراء التفعيمة 
لمديمقراطية في  كانت مقطوعة عف السمطة وقامعة، لكنيا شعارات رّنانة

 (ٕداخميا التنظيمي( . )
( امتداد طبيعي لميبرالية الجديدة ، )العربيةالشؾ إف قصيدة النثر    

عربية ، ويكمف يضًا لمنيضة الأمثمما قصيدة التفعيمة امتداد طبيعي 
ولى تتمسؾ بالحرية التي تصؿ درجة ف األ ا -رض بينيما فيالتعا
، والثانية يبراليؿ اآليديولوجي والتفكؾ اإلجتماعي في النظاـ المالتحمّ 

والتسّمط اآليديولوجي  حّجرلتي تصؿ درجة التاتتمسؾ باليوية 
 الدكتاتوري في النظاـ العربي الشمولي .

النثر مترافقة مع ظيور ولكف ما طبيعة تأثير المحظة في ظيور قصيدة 
 ؟ ٜٜ٘ٔكتاب سوزاف برنار عاـ 

لـ تظير قصيدة النثر نتيجة صدفة عشوائية أو طفرة جينية ،       
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الى الحرية جة حاجة مف حاجات التطّمع العربي وانما ظيرت نتي
والديمقراطية ، بعد إنسداد األفؽ الناتج عف إنغالؽ النظاـ العربي 

دية ، واليخفى إف ىذه الحاجة اقترنت الشمولي عمى ذاتو اإلستبدا
 بالميبرالية المضمرة بالشفرات اآليديولوجية. 

الى  ا، ودع( نعت الشاعر بالجنوف لفف كاف أنسي الحاج في مقدمة ) ا  و 
( فإنو يعود بعد سبعة واربعيف عامًا ، ٖ)) التخريب المقدس(ممارسة 

    عيمة قائاًل : فيدعو الى منطؽ التعايش بيف قصيدة النثر وقصيدة التف
قصيدة الوزف لّماسميت قصيدة  ) لو لـ ن ِرد قصيدة النثر التعايش مع

 (ٗصيدة ، وقصيدة فقط ، بال تمييز (.)، بؿ لزعمت لنفسيا تسمية قنثر
وسواه مف الحاج بخرؽ الشروط والمواصفات التي حّددىا ويعترؼ 

 :المؤسّسيف لقصيدة النثر
نا حّددنا شروطًا ومواصفات لقصيدة إن ) أنا وسواي مف المؤسّسيف ،

النثر ، عدنا أنا وسواي ، وخرقنا العديد منيا . مف ذلؾ حجـ القصيدة . 
 (٘في الطويمة ( . )قمنا بالقصيرة ، ثـ اكتشفنا بالممارسة إف الضير 

أف شروط  قصيدة النثر ، بدرؾ انسي الحاج قبؿ ىذا االعتراؼوي
ماىية والوظيفة ري في ال، قد تعّرضت الى تغيير جذومواصفاتيا
 ،            في قصيدة النثر أو( العربية)في قصيدة النثرسواء والمفيـو

( ، و) لعؿ المقاييس التي وضعتيا الناقدة سوزاف برنار ، وىي الفرنسية)
: االيجاز والكثافة والتوىج ، كما يحسف لبعضيـ إف يقوؿ والمجانية ، 
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وازف ) لـ تبؽ قادرة عمى تحديد لعؿ ىذه المقاييس ( كما يقوؿ عبده  
 (ٙ)والعالـ العربي كذلؾ (.أوربا النثر الراىنة في فرنسا نفسيا و  قصيدة
النثر، قصيدة ذات طبيعة )ىرمسية( متقمبة ، التزاؿ قصيدة ليذا      

مزجة كتابيا أ، وذلؾ بفعؿ تغّير عند حدود قارة متغّيرة ، لـ تستقر 
ختالؼ بيئاتيـ ، حتى باتت قصيد  ة النثر ) تستعيف بما توافر ليا مف وا 

شكاؿ مجيولة وغير أتداع ابلتصؿ الى الالشكؿ القائـ عمى ؿ شكاأ
 ()االفوريسـأووالخاطرة  حواروال المختصر كالوصؼ والسردمعروفة : 

 (ٚ).وسواىا ( والمشيدي والحممي
بالحاسة البصرية القائمة عمى لقد تمّردت قصيدة النثرعمى مفيوـ التجربة 

رية الكتابة التي زحزحت شعرية الكالـ والصوت بكيفية توزيع البياض شع
ي بتداًء مف تحرير المفردة مف موقعيا فإوالسواد عمى سطح الورقة ، 

نتاج معنى آخر إكثر منيا داللية في السياؽ ، ومنحيا وظيفة جمالية أ
 ف يرتبط بالمدلوؿ .أليس بالضرورة 

( الى )اليوويألنا مف إنتمائيا النثر بتجريد اولـ تكتؼ قصيدة     
نمالذات ، وذلؾ تمثاًل  لتشظي  ( أنا بال ىوية ا إنتقمت بيا الى )، وا 

 الذات الكونية  .
كما اتجيت نحو تمّثؿ العرضي واليامشي والمعيشي والعادي واليومي ، 

والوحشي والقبيح مف المفظ أو مايسميو  ئحتى اشتغمت عمى شعرنة البذ
 ( تعبيراً ٛ)(جماليات الفحش المفظي)ػ مد العباس بالناقد السعودي مح
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 دىا عمى نظاـ المغة .  عف تمر  
    د في نطاؽ المغة ، دعوة عباس بيضوف الى  ولعؿ أعمى تمر        

)  ػ( وىي امتداد لما سماه يوسؼ الخاؿ بٜ)تفكيؾ الفصاحة العريية()
) جدار  ػب الناجـ عف االصطداـ بما سماه أيضاً  عجز المغة الفصحى (

، وتنـ ىذه الدعوة عف نزعة خطيرة في تفكيؾ شعرية المغة ،  المغة(
فقط ، غير انيا  ) نواة عربية (وليس تفكيؾ ) فصاحة المغة ( بوصفيا 

مف  المغة( -تحرير)أوحرية المغة( ) ػالتخمو مف مشروعية التأسيس ل
 (ٓٔالغائية اآليديولوجية . )

دة النثر عمى مستوى المغة والمعجـ  إذًا ىناؾ تحّوؿ مستمر في قصي
ّيًا عمى الكثافة والتوىج الشعري ، وبخاصة عمى مستوى الخروج كم

واسقاط ، وذلؾ باستثمار مساحات البياض وتعدد االصوات ، والقصر
، وبذا لـ يعد كتاب سوزاف برنار الدليؿ  ماتبقى مف البالغة السمطانية

 الجديدة .  النظري لتحوالت المغة واساليب الكتابة
ف كانت سوزاف برنار قد تحّدثت عف مصطمح الوحدة العضوية القائمة  وا 

مع عمى قوة ترابط عناصر النسيج الشعري ، فإف القصيدة صارت تج
 وتفكؾ شكؿ النظاـ مف الخارج .بيف فوضوية االيقاع مف الداخؿ 

، قد اختار ثالثة عشر الجنابي وعمى الرغـ مف إف عبد القادر     
( !!قصيدة النثر العربية المطموبةشواىد دالة عمى ) ذجًا بوصفيا انمو 

( فإف ىذا االختيار اليخرج عف اطار مواصفات القصيدة الفرنسية ، ٔٔ)
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( ولـ تتحّرر مف سياؽ كتاب سوزاف  كتمة قائمة بذاتياحتى بوصفيا ) 
برنار ، ىذا عمى الرغـ مف اف قصيدة النثر المغايرة قد تحّررت مف ىذه 

مواصفات ، وخاصة بعد إف إنحرفت عنيا واختمفت معيا مف حيث ال
                                                                                                            المفيوـ والنسؽ والمنظور .                                                                                                    

درجيا أ، قد تمّثمت المواصفات التي ف كانت النماذج الثالثة عشرا  و 
نما ىي قصائد نثرمختمفة إالجنابي ، فيي ليست قصيدة نثر واحدة ، 

اّل بإختالؼ مستويات الوعي والذائقة واالسموب لكؿ كاتب مف ك   تّابيا ، وا 
مواصفات قصيدة النثر الفرنسية ، كيؼ يجوز الجمع بيف نماذج تشتغؿ ب

 ونماذج تشتغؿ بمواصفات مغايرة ليا ؟! 
وعمى الرغـ مف دقة اختيار الجنابي لمنماذج الثالثة عشر ، ومف ثـ     

)النزعة ، فإف غايتو مفالنثر قصيدة()وضوح تصوره لقصيدة النثر
( ذه قصيدة النثر العربية المطموبةى)غير واضحة ، أي بمعنى: (المطمبية

 ؟! ممف ولكف ؛ 
( معيارًا لقصيدة النثر ف يتخذ مف ) النماذج الثالثة عشرراد إأىؿ       

؟ ، واف كانت كذلؾ ، فيؿ بالضرورة إف تكوف ىذه النماذج ) المطموبة (
راد أمعيارًا لكتابة قصيدة النثر المطموبة ؟ ، واف كانت غير ذلؾ ، فيؿ 

؟  ()المطموبةكتابة قصيدة النثرمثمة عميا لأ - ماذجف يجعؿ مف ىذه النأ
ِتب خالفًا لذلؾ اليرقى الى مستوى قصيدة كانت كذلؾ، فيؿ ماك  ف ا  و 

 (  ؟المطموبة النثر ) 
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النماذج الثالثة النية والتوّجو في إختيار ىذه ) إذًا ميما كانت      
، والتعبر بالضرورة عف وجيات ( فإنيا تعبرعف وجية نظر الجنابيعشر

، وخاصة عمى مستوى اختيار النماذج العميا مف قصيدة  ىالنظر األخر 
 المطموبة .( العربية)النثر 

، ، متغّيرنسؽ متقّمب ()العربيةفإف قصيدة النثر، ولكؿ ذلؾ 
أو مقاربتو بمعيار أو تعريفو بانموذج  اليمكف تحديده بإطارمتحّوؿ،

 عمىأواف كانت تمّثؿ حتى بسبب طبيعتيا  اليرمسية ، نيائي ، وذلؾ 
لـ يتحّرر  فإف ىذا النظاـ تمّرد لمحرية الفردية في نظاـ عربي شمولي ،

 بعد .االستبداد  مف
  ىوامش         

/ قصيدة النثر : كتابة برزخية / إجابة عمى بو شايبأ( زىير ٔ)   
مرجع سابؽ/  (شكاليات قصيدة النثر) إاستفتاء ميداني ضمف كتاب 

 . ٖٖٙ/ ص
مرجع سابؽ / ص  /شكاليات قصيدة النثرإ( عز الديف المناصرة / ٕ) 
/ٙ٘ . 
/ المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع / / لف( أنسي الحاجٖ) 

 . ٚٔ/ص / ٕبيروت /ط
الى م قدَّمة / ورقة دعو الكتابة الى وليمة الخالصأ( أنسي الحاج / ٗ)

 مفمؤتمر قصيدة النثر العربية التي نظمتو الجامعة االمريكية في بيروت 
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 . ٕٙٓٓ/ / آيار ٕٔ – ٜٔ
/ ٕٕفي جريدة النيار المبنانية في يضًا : نص المقالة منشورة أينظر 
 . ٕٙٓٓ/ آيار

 دعو الكتابة الى وليمة الخالص / مرجع سابؽ .أنسي الحاج / أ( ٘)
جريدة  /قصيدة االشكاؿ المتعددة ..قصيدة الالشكؿ /( عبده وازفٙ)

تمر قصيدة الى مؤ مقدمة وىي ورقة  ، ٕٙٓٓ/ ٘/ ٕٕالحياة المندنية في
 . ٕٙٓٓ/ النثر العربية/ بيروت

   / مرجع قصيدة االشكاؿ المتعددة .. / قصيدة الالشكؿ( عبده وازفٚ)
 .سابؽ

البذىء والعامي تحت  /العباس/ جماليات الفحش المفظي ( محمدٛ)
( مقاالت عمى )محمد العباس ػالموقع الشخصي ل/ضوء باختيني

 االنترنيت .
مر /حيف طوى انسي الحاج اشكاؿ الشرعية / مؤت( ماىر شرؼ الديفٜ)

/ ٕٛحؽ جريدة النيار المبنانية في / ممقصيدة النثر أـ مؤتمر شعراء ؟
 . ٕٙٓٓ/آيار

 / جريدة السفيرـ يبدأ بعد: الشعر ل/ قصيدة النثر( عباس بيضوفٓٔ)
 . ٕٙٓٓ/ ٙ/ٜ نانية فيالمب
لجنابي  اختيار وتقديـ : عبد القادر ا/ ( ىذه قصيدة النثر المطموبة !ٔٔ)

 .ٕٙٓٓ/ ٕٔ/ ٕٛفي واالكاديمي احمد مطر / نقاًل عف موقع الكاتب 
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 الطموع وسط انييار اليقينيات
 * أجياؿ الثمانينيات والتسعينيات واأللفية الثالثة
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، طمعت أجياؿ والتصّدعات الناجمةعنيا ينيات ،نييار اليقإ وسط       
تكريس الخراب شعرية في عصر يورة ، تكّونت بال أبّوة مقموعة مق

ىذه  نوف تأثيروقد صاغ قا، ـ والبطالة والكفاؼ االقتصاديوالتضخ
 ساليب الكتابة .أوالمعرفية ليا في الوعي و المحظة التشّكالت الشخصية 

ة تصادـ سياقي بيف قصيدة النثر وقد إمتازت ىذه المحظة في انيا لحظ  
لت مف ىامش الى مركز ، وىي تتجو نحو تقويض آخر ماتبقى التي تحوّ 

مف نظاـ الوزف ، وقصيدة التفعيمة التي تشغؿ قمب المركز، وىي تحتفظ 
حمي السياج العروضي مف االنييار بوحدة التفعيمة بوصفيا آخر بنية ت

  (ٔ). المتدرج
التي كتبيا جيؿ  الدليؿ النظري لقصيدة النثر واف كاف كتاب سوزاف برنار

لـ يعد مرجعية معيارية لقصيدة النثر التي كتبتيا أجياؿ الرّواد ، فإنو 
نما ا  ، و  فقطو فقد  مفعوؿ مركزيتو المعيارية نمابعد مرحمة الرّواد ، ليس أل

 ؿ بصيغ جديدة مغايرة لو . كّ جياؿ تشف وعي ىذه األأل
حد أىـ اشكاؿ أى كتابة قصيدة النثر بوصفيا ولـ تمجأ ىذه االجياؿ ال

( فقط ، وانما ٕ( )عر الحر وانحسار وىج رّوادهركود الشيض عف )التعو 
نقص الواقع وفساده بصيغة شكاؿ التمّرد عمى أحد أىـ أيضّا أبوصفيا 

عف استحالة تحّرر النسؽ االجتماعي مف اإلرث السياسي التعويض 
 لتاريخ االستبداد العربي .

جياؿ تحرث في ، أخذت ىذه األىذه اليقينيات نييارإوسط         
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( حتى ٖ)()اليوميبقوة  (بدي) األالاليقيف ، وذلؾ بالمراىنة عمى  مناطؽ
د ذىبت ىذه االجياؿ الى ) تفكيؾ القداسة المعطاة لقصيدة الرؤيا التي تج

والمنسي ت عنو والميمؿ عنى بالمسكو ( لتً ٗ)في المغة بنيتيا الشكمية(
 والعادي والمغفوؿ عنو .والراىف  والمعيش واليامشي لعرضي وا

رية بدأ جياؿ ) إف الخروج مف الشعيالحظ مف داخؿ ىذه األ فْ وىناؾ م  
واإلعالء مف تفتيت المركز والكشؼ عف ألعابو بإنتياؾ الوعي المتعالي 

المحتممة في تجّسدات االشياء الصغيرة خارج سطوة المنظور والنزعة 
  (٘رمتيا ( . )باالنسانية 

زمة ذىنية ) لدى جيؿ يائس أيعتقد مف ىذه االجياؿ بوجود  فْ وىناؾ م    
( وينطمؽ مف فرضية وجود بعض السمات ٙ)طوع الجذور(مقموع ومق

شتركة ليذا الجيؿ أو ذاؾ ) منيا سيطرة األنا ، والصراع الداخمي فييا مال
ؿ بالغربة داخ ، والقمؽ واالحساسدلجة بعيدة عف األ، والفردانية ال

دوات زمة فعمية ) ليست في األأ( بؿ وىناؾ ٚ( )وطانيا التي ت طرد منياأ
تجو مف حراؾ ثقافي مأزوـ ( . بؿ في الحراؾ السياسي واالجتماعي وماين

(ٛ) 
 ونالحظ ثمة سمات مشتركة تجمع بيف ىذه االجياؿ في العراؽ      

النيات ث واف اختمفت مف حي( ٜ)العربيلمغرب ومصر ولبناف وا
فجيؿ السبعينيات كاف يتحرؾ تحت ىيمنة االبّوة والتوجيات في الكتابة ، 

منو عمى االبّوة الميزومة في الستينية في العراؽ ، واف تمّرد البعض 
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، ولـ يخرج ىذا الجيؿ عف السياؽ اآليديولوجي مف حيث مصر
تحّرر ، ولكنو سعى تدريجّيًا الى الالموضوع إاّل باستحياء وبصيغ مراوغة

مف الصيغ الشعرية التي اممتيا الضرورات الوزنية ، ومف ثـ إنتقؿ 
ف ايضًا مف وحدة القصيدة الى وحدة الجممة الشعرية ، غير أتدريجّيًا 

ف تمّرد البعض  غالبية ىذا الجيؿ ترعرع في الحاضنة المؤسساتية ، وا 
 قصيدةديدة بإمتالؾ القصيدة اليومية أو عمييا ، لكنو حقؽ حيازة ج

 . التفاصيؿ
كثر االجياؿ التي طحنتيا الحرب أبوصفو  -جيؿ الثمانينياتوينفرد      

د وىو يحمؿ بذرة ، ولِ  بّوة شعريةأجيؿ بال والتضخـ االقتصادي ، انو 
تجو مع إ( وقد ٓٔ( )جيؿ شتات بإمتيازالتمّرد في داخمو ، وبذا كاف ) 

) كتابة حرة التقيدىا حوّمؿ مف االلتزاـ اآليديولوجي نغيابة االبّوة والتح
، وال لغيرىا مف الشروط التي تخضع لالكراه االيديولوجي، وال تأثيرات
. ؿ الستينيات والسبعينيات(جينوعًا مف االلتزاـ االخالقي عند  كانت

(ٔٔ) 
وقد اشتغؿ بعض شعراء ىذا الجيؿ عمى الدواؿ الحافة في مناكدة       

وؼ بالتكرار والتطريس والفراغ السمطة المؤسساتية ، كالمحذوؼ والمحذ
 المنقوط .

مف حيث عينيات إمتداد لجيؿ الثمانينيات إف جيؿ التسوعمى الرغـ مف 
فقد طمع وسط الحصار  ، بّوة وعدـ اإللتزاـ اآليديولوجياأل غيابة
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)الفوضى وكانت ،العالـ ا ، والعولمة والتشظي في بالدن والفوضى في
 ( ٕٔ( .)مبعثرة الإتجاه معينًا ليا نيا حركة، لكجزء مف حركة التغيير

والتيكـ مف جية ، ستعار جيؿ التسعينيات الصعمكة والسخرية إوقد 
طفوؼ ) غيابة يوسؼ/الميثولوجية  بصيغ مباشرة  ستثمر الرموزا  و 

) صار خرى ، حتى أمف جية  (/ المسكوت عنوىؿ الكيؼأكربالء / 
 (ٖٔشعرية ( )زب لو أكبر مف ىاجس العنده( أو التحىاجس الشكؿ )

وعمى الرغـ مف إف كتّاب التسعينيات اليشبيوف بعضيـ البعض ، فإف ما 
حوؿ الذات ،  نية بأوصافيا الشخصية ، والتمركزتجمعيـ العزلة الفردا

ويختزؿ ىذا الجيؿ تفكير الجيؿ الذي سبقو والجيؿ الذي أعقبو بفكرة 
ذىبت الى ذلؾ الشاعرة  الكتابة المرتّدة الى ذاتيا ، والقائمة بذاتيا ، مثمما

 عمى نحو مفارؽ مف التفكير بالقوؿ :     سعدية المفرحالكويتية 
صبحت شيئًا مضحكًا كاركاتيريًا منفصاًل أالكتابة عف القضايا الكبرى )

عف واقعنا ، حيث التوجد لدينا قضايا كبرى حتى نكتب عنيا ، وبالتالي 
 (ٗٔ)( . كبرىفإف قضايانا الصغرى يجب إف تتحّوؿ الى قضايا 

تمؾ ىي واحدة مف إشكاليات الوعي المتمّرد ليذا الجيؿ ، وىو يتحرؾ 
أىو جيؿ  بال مايمت  بصمة الى اليوية ، ولكف  بحساسية مضادة  لكؿ

 ىوية  أـ جيؿ  بال  قضية  ؟
ومف بيف كتّاب جيؿ التسعينيات مف كاف أكثر تمّردًا وفوضى في إنتياؾ 

 سنالحظ ذلؾ في سياؽ آخر( . .) كما المحّرـ وخرؽ المقدس
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المات الفارقة لجيؿ ليذا كاف اإلنتماء الى الكتابة بداًل مف اليوية مف الع
ث عف وخاصة عمى مستوى اإلنشغاؿ بالدواؿ والبح التسعينيات ،

واخر الثمانينيات جماعة أ، فقد ظيرت جماليات جديدة لقصيدة النثر
نحو التفكؾ والالترابط تنتمي الى التسعينيات ، لكنيا أكثر نزوعًا 

 (( وثقافة )الروؾالبوبستثمار اسموب )إتجيت نحو إوالالمعنى ، حيث 
( في نثرنة الحياة اليومية المونتاج السينمائي) ( وففالفديو كميب)وفف

، وذلؾ بإستخداـ جمالية الصورة بداًل مف ( لمكممة )المبتذؿبالمعنى 
  ( ٘ٔ.)المغة جمالية

) ضيوؼ النار  ػالشعراء الفمسطينييف س مّيت بكما ظيرت مجموعة مف   
 ( يقوؿ عنيـ عز الديف المناصرة :ٙٔ) ٜٜٜٔالدائموف ( عاـ 

ر ىؤالء الشباب اختاروا السائد العربي ، عمى مواصمة تطويإف )    
لكف الخطر في ىذا الخيار ىو استبداؿ  -الحداثة الشعرية الفمسطينية 

  ( فرعًا جديداً  -عترؼ السائد بيـ ف يائد عربي دوف سائد فمسطيني بسا
نما ا  ( فقط ، و  السالـ نتاج ثقافةف ىذه المجموعة ليست ) ا( غير ٚٔ)

 ػىي نتاج مرحمة جديدة مف التخّمي عف االلتزاـ السياسي واآليديولوجي ب
 ( . ثقافة المقاومة) 

( تزامف ظيوره مع )الفوضى الخالقةالثالثة، فقد لفية جيؿ األ اّما        
في افغانستاف  لتي رافقت نشر الديمقراطية بالقوة العسكرية المسمحةا

فضت الى تصّدعات أنيا فوضى غير بناءة ، فقد والعراؽ وباكستاف ، وأل
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 عميقة في البنى التحتانية التي تعّرضت الى الحرب والتفكؾ واالحتالؿ .
خرج مف رحـ الفوضى غير الخالقة ، وقد يؿ االلفية د جول  ليذا         

كة ، انو جيؿ فوضوي قمؽ  منيا بذات متصّدعة وحواس مشّوشة مرتب
، وبذا يسعى الى تحويؿ ، رافض مف دوف طرح أي بديؿ ، متوتر

المركز ليا والنياية ، كتابة بال قياس وال قانوف ،  ػػػػػالقصيدة الى كتابة 
 (ٛٔ. )لنثراؿ الى ما بعد قصيدة اوذلؾ إيذانًا بمرحمة جديدة مف االنتق

ومف نزعات ىذه الكتابة ، رد الفعؿ العبثي في التصوؼ ، وذلؾ بتجريده 
نزالو الى مف المت  (ٜٔرض الواقع . )أعالي وا 

ثر اليوـ بقصيدة ويمخص الناقد المصري محمد توفير كتابة قصيدة الن
 عف حقيقة الكائف وعزلتو :كتبيا محمد آدـ 

 سير في شوارع العتمةأ      
 عيني الممتمئتيف بعناكب الفراغ حدؽ بأوأنا        
 قوؿأتوقؼ أماـ نجمة ضالة ، و أو        
 (ٕٓتمؾ اشالئي المنبسطة )      

لقد كانت حركة التحّوؿ وسرعة التغيير تفوؽ درجة استيعاب ىذه االجياؿ 
، كما كانت الرواسب التحتانية لمواقع العربي تفوؽ قدرتيا عمى االحتماؿ 

اّل كيؼ كاف بمقدور  اب وانييار اليقينيات االجياؿ الطالعة وسط الخر ، وا 
 مواجية العولمة وحاالت التشظي العربية بنزعة انسانية ميّمشة ؟      -

السمبي لمواقع إذًا ىذه االجياؿ كانت بحاجة الى نزعة جديدة مف الرفض 
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، وىذا ماجعؿ الوعي بالتمّرد عند بعض كتاب الثمانينيات عميو التمّرد و 
يرتد نحو الذات بال  -وخاصة عند جيؿ االلفية الثالثة ، والتسعينيات

بال مستندات ، ويرتد نحو الكتابة بال دالالتصفات ، ويرتد نحو الواقع 
، حتى خرجت قصيدة النثر نسبيًا مف جنس القصيدة ، فانزلقت نحو 

 .بعد نظاـ لـ تفِض الى فوضى 
  ىوامش 
  جياؿ التي سماء االأف نتعامؿ حصريًا مع أمف الصعب عمينا

في االلفية الثالثة، ظيرت في الثمانينيات والتسعينيات ، والى حد ما 
 :                                          وذلؾ لسببيف

                                                              لتي اليمكف حصرىا في ىذا المجاؿ.كثرة االسماء ا:  اوليما -
غمب شعراء التفعيمة الى كتابة قصيدة النثر خالؿ أإنتقاؿ  : ثانييما -

 الثمانينيات والتسعينيات وااللفية الثالثة .
حظة شعراء الم –رماد العنقاء  ( لمزيد مف التفصيؿ ينظر كتابنا:ٔ)

/ ٔبابؿ/ ط/ منشورات الغسؽ لمطباعة/ الحرجة مف اليامش الى المركز
تحوالت الكتابة الحرجة .. و  شعراء  المحظةالفصؿ االوؿ ) /  ٕٔٓٓ

 ( .الشعرية الجديدة 
التركيب الغرائبي في قصيدة النثر/ جريدة الزماف / ( محمد الجزائريٕ)

 . ٖٕٓٓ/ ٘/ ٚٔ( في ٙٓ٘ٔالعراقية/ ع )
الثقافية اإلقتصاص مف الضحايا / جريدة االديب ( سمماف داود محمد/ٖ)
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 . ٕٙٓٓ/ تموز / ٕٔ( في ٕٚٔالعراقية / ع )
 / موقع كيكا / انترنيت  .ساسدياب/ جيؿ السبعينيات ىو األصالح ( ٗ)
/ التجاوز والتجديد في قصيدة ( محمد سميرعبد السالـ/ طفرة الخروج٘)

 النثر المعاصرة / انترنت .
اعداد  / ممؼ مفالعربي مف منظور الشعراء الشباب زمة الشعرأ( ٙ)

 . ٕٛٓٓ( ٜ،ٚ/ ع )ةآلداب البيروتيجمة ا/ موتقديـ عبد الوىاب عّزاوي
 سابؽ . / مرجع العربي مف منظور الشعراء الشباب زمة الشعرأ( ٚ)
 سابؽ . مرجع / العربي مف منظور الشعراء الشباب زمة الشعرأ( ٛ)
ىذا الشكؿ ثر في المغرب )ف قصيدة النا( البد مف االشارة الى ٜ)

اوالت المحواخر السبعينيات ، عمى الرغـ مف ألـ يتبمور إاّل مع  -الجديد
 ( .المحدودة التي ظيرت مف قبؿ

منشورات اتحاد كتاب  // في شعرية قصيدة النثرهلل شريؼعبداينظر:
 / اليامش .ٕٛص/  / ٖٕٓٓ/ ٔ/ طالمغرب

 ٗٔ/ ماي معف في الخفاء /موقع العمـ الثقافي في بو سريؼأ( صالح ٓٔ)
 . ٜٕٓٓ/ ابريؿ / 

 رجع سابؽ ./ ممعف في الخفاءبو سريؼ / ماي  أ( صالح ٔٔ)
ف/ حداثة الثقافة وحداثة .. وفوضى المكا/ الشاعر( رعد فاضؿٕٔ)

 .   ٕٗٓٓ/ ٔ/ ٚ( في ٗ/ ع )العراقيةالثقافية  / جريدة االديبالفوضى
/ مجمة االداب / جيؿ التسعينياتزمة الشعر السوري الجديدأ( ممؼ ٖٔ)
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 . ٕٛٓٓ( ٜ – ٚ/ ع )البيروتية
سعدية المفرح / حاورتيا : مريـ جمعة ( حوار مع الشاعرة الكويتية ٗٔ) 

 . ٕٔٓٓ/مايو / ٘( في ٜٙفرح / موقع بياف الثقافة ع )
الى مقدمة / ورقة ( يوسؼ بزي/ قصيدة النثر والفنوف البصرية٘ٔ)

 . ٕٙٓٓ –مؤتمر قصيدة النثر العربية / بيروت 
ؿ المبنانية جريدة المستقبورًا في ممحؽ نوافذ/: نص الورقة منشينظر أيضاً 

وسؼ بزي / فادي ابو . وتضـ ىذه الجماعة : يٕٙٓٓ/ / آيار ٕٔفي 
 / شارؿ شيواف ./ شبيب االميف/ يحيى جابرحبش/اسكندر خميؿ

( ينظر : ) ضيوؼ النار الدائموف ( مختارات شعرية لكتّاب شباب ٙٔ)
 . ٜٜٜٔ/ راـ اهلل، فمسطيف/ / منشوات بيت شعرىا غساف زقطاف/ اعدّ 

ؿ ينظر : عز الديف المناصرة /اشكاليات قصيدة ( لمزيد مف التفصيٚٔ)
 ومايمييا . ٗٚٔالنثر / مرجع سابؽ / ص /

( فخاخ )/ نموذج القصيدة نثر مد عبد الزىرة الكعبي/ توضيح/( احٛٔ)
 .  ٜٕٓٓ/ نيساف /  ٘ٔ/ ثقافة فيجريدة الصباح 

 ( .يواني( أسعد الجبوري / في مجموعتو ) المالؾ الشٜٔ)
مف اعداد وتقديـ : محمد / ٕ –النثر المصرية ( مشيد قصيدة ٕٓ)

 .             ٕٛٓٓ / ٘/ ٙ فيانترنت // الحمامصي
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 قصيدة النثر المغايرة
 قطيعة في المفيـو وتحّوؿ في المغة
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لفكرة  كثر تمّثالً أالنؤّسس لمفيوـ القطيعة إاّل بوصفو  نحف        
، وال نؤرضف لمفيوـ التحّوؿ وتعاقبيا بصيغة قطع السياؽ ووصموالقطائع 

نعطافاتيا أإاّل بوصفو  بصيغة التحّوؿ الذي كثر تمثاًل لفكرة التغّيرات وا 
 .يجمب التغيير

ولكف اليمكف فيـ القطيعة في المفيوـ والتحّوؿ في المغة مف دوف فيـ 
يرة ، وخاصة قانوف تأثير المحظة حاط بقصيدة النثر المغاأالسياؽ الذي 

 لحظة إلحمؿ باإلختالؼ والمغايرة .  -
نماط ف تحدث القطيعة بدوف تحّوؿ حاسـ في طبيعة األأكما اليمكف 

انبثاؽ نمط جديد يتجوىر بحركتو  -االدبية ، مما يستدعي ىذا التحّوؿ 
 ويتسـ بو كانعكاس وفعؿ لو .

نطوؽ ، فإف بكيفية تكييؼ المف كانت الوظيفة الجمالية ت عنى ا  و      
أس( ضروري لجمالية ىذه الوظيفة في قطع السياؽ كسر النمط وانتياكو)

ووصمو في آف ، ليذا نالحظ بأف فكرة القطيعة تنبثؽ دائمًا مف االحساس 
( مف حيث ينفصؿ عنو القطع) ة  قطع السياؽ بصيغة يتصؿ فيور بضرو 

ىي التي  –ؼ االفكارإف اختال( بصيغة االختالؼ ، وخاصة الوصؿ ) 
 (ٔ.)تؤّسس لفكرة ىذه القطيعة 

حد كتّاب قصيدة النثر في مصر الى ضرورة أوقد تنّبو حممي سالـ 
قتؿ ) بػ تصحيح مفيـو االنحراؼ القائـ عمى إف القطيعة المعرفية تبدأ 

ف ) القطيعة المعرفية الصحيحة ليست و قتؿ األب ( ، وذلؾ ألأاألبف 
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 (ٕ)و ، ثـ تمثمو ، ثـ تجاوزه (.ادراك إقصاء السابؽ ، بؿ ىي
أو و حروب أزمات أكما إف القطيعة التحدث مف دوف تحّوؿ ناجـ عف 

منيا مف ترسبات تحتانية ، تعتمؿ في القاع متغّيرات كبرى ، وما يتراكـ 
محايث مف  ، ومف ثـ تتمظير ىذه الترسبات عمى سطحجتماعياال

 .   ( عمى ذاتوالمنقسـ ) المتمّرد / الوعي 
وقد اقترنت فكرة التمّرد بحركة الحداثة في السبعينيات ، حيث         

فاعمة وموضوعًا  بدأت مف انقساـ الوعي المتمّرد عمى ذاتو ليصبح ذاتاً 
         ( ) حداثة الوعي المنقسـ ػبو ديب بأيسميو كماؿ و ما( أٖمنفعاًل )

)الوعي  ػب نحف ومانسميو ) وعي الضد (بػ ( وسماه محمد الجزائري ٗ)
، أي الوعي المعّذب بتناقضات الواقع عمى نحو مفارؽ لجماليات (الشقي

( يتمّثؿ الحرية الشقي المتمّرد / المنقسـ / الضد /الوعي )ا الحياة ، ىذ
 بإحساسية مضادة لبنية االستبداد في النظاـ العربي الشمولي .      

نما ا  مف فراغ جّواني ، و  فكرة القطيعة الناتجة عف التحّوؿ ليذا لـ تأتِ 
متمّرد ، وقد ) جاء ىذا التمّرد ، وكأنو تعويض رافض ىي نتاج وعي 

شكاؿ أوؿ أ( وكاف ٘) عف عدمية تحّوؿ المجتمع واستحالة تبّدؿ قيمو(
إّما بترضينو أو تدنيسو ،  انتياؾ المحّرـ وخرؽ المقدسىذا التمرد : 

، حتى تحّوؿ مفيـو لمفظيؿ القبيح والبذْى والفحش اواإلتجاه نحو تمثّ 
المغة مف المعجـ الشعري الى معجـ الكالـ العادي ، وبقدر مايعّبر ىذا 

 التمّرد عف نزعة تكفيرية ، فيو يعّبر عف نزعة انسانية مقيورة .
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الناتجة عنيا ف تدفع االزمات والحروب وانييار اليقينيات أوبداىة      
 ، ولكف قد يأخذ ىذا التغييرقداتفي المفاىيـ واالفكار والمعتالى التغيير 

منحًى سالبًا في مجتمع عصي عمى التغيير ، مما تؤدي صدمة الوعي 
رتداد الذات نحو ممارسة التمرد في الكتابة ، وتحقيؽ االنقالب في إالى 
دوات واالفكار واالساليب تعويضًا عف االحباط الناتج عف عدـ األ

 منطقية الواقع .
وتستدعي جماليات القطيعة الواعية في التّمرد تحقيؽ حيازة جديدة       

مف سمات الفرؽ واالختالؼ والمغايرة بصيغة قطع السياؽ ووصمو بسياؽ 
جمالية التحّوؿ انقالب في الكتابة يستند الى ) متجاوز لو ، وبذا فإف
 ( ٙ)(.الفيـ ، وفي التذوؽ، وفي التقويـانقالب في الرؤية، وفي 

( فإف التمّرد ٚ)نثر قد ) شّكمت قطيعة مع الوزف (ف كانت قصيدة الا  و 
ذا اتجيت لي( ٛعمى الوزف لـ يكف ) ىو غاية التمّرد عمى الشعر نفسو()

 :                             لوزف بإتجاىيفالقائمة عمى ارتباط الشعر با نحو نسؼ البنية الرأسية
القصيدة .              شعريةل رمعياكتقويض الوزف والقافية  -اوالً  

 ت الشعري كمعيار لبناء القصيدة .تقويض البي -ثانيًا 
رضنت المتعالي مف ميتافيزيقيا الشعري بالحياة اليومية ، حتى أثـ 

حتفاًء بالدواؿ بداًل مف المداليؿ ، إطاحت بالعالقة بيف الداؿ والمدلوؿ ، أ
ؿ الوحدة ، والتشتت محوبيذا التحّوؿ حّمت الصدفة محؿ السببية ، 

 ، والتبسيط محؿ التعقيد البالغي .والمتحرؾ محؿ المستقر
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، والتحّوؿ كذلؾ ، كانا يموراف برواسب وعمى الرغـ مف إف القطيعة     
تت بو أفإف ظيور العولمة وما تحتانية ناجمة عف الحروب واالزمات ، 

حساسية إ، قد خضخض ثوابت الكتابة االساسية مف مف تشظي
، وكاف لقوة الخضخضة تأثير بالغ في تغيير نظاـ ائقة وحساسية وذ

فؽ عمى قطيعة نفتح األإاالشياء ومواقع الرؤية في النظر إلييا ، مما 
يعة معرفية عمى مستوى المفيـو وتحّوؿ عمى مستوى المغة ، فالقط

( بجماليات جديدة مف الحيوات اليامشية قامت عمى خرؽ ) قداسة الرؤيا
يضًا أفيما قاـ التحّوؿ بيّز المغة وتفجيرىا بجماليات جديدة  المكبوتة ،

  عب بالدواؿ البصرية والعادية .  مف الم
وانتقمت القطيعة ، والتحّوؿ كذلؾ مف مستوى البحث عف الشعر في  

النثر الى مستوى تشغيؿ امكانات النثر المعّطمة بدرجات عالية مف 
ذا لـ تعد قصيدة النثر، وبالنثرانية ، وبخاصة في مطوالت  قصيدة 

.                                       موّحدة ومقّطعةأو مرّكزة وموجزة  كانت( – النثر)كما
إذًا مفيوـ القطيعة إنبثؽ مف تعميؽ ىذا التناقض القائـ بيف نظاـ  
القصيدة وفوضى النثر ، وتنمية فاعمية النثرانية بعناصرالتوتر والقمؽ 

الكتابة ، وذلؾ بإستخداـ الصور التعبيرية بحيوات متجددة  الدائـ في ىذه
 مف الدالالت المرئية .

  ىوامش 
( منشورات اليات القطيعة في القصة العراقيةجم)كتابنا :( ينظرٔ)
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 .ٕٕٓٓ/ٔالغسؽ لمطباعة / بابؿ/ ط
/ جريدة حوار مع الشاعر المصري حممي سالـ/ حاوره : جياد الترؾ (ٕ) 

 .ٕٚٓٓ/ / نيسافٖٕة في المبنانيالمستقبؿ 
كز الثقافي العربي / المر / ىوامش عمى دفتر التنوير( د. جابر عصفورٖ)

 .ٔٙ/ ص ٜٜٗٔ –/بيروت 
 . ٜٗٛٔ/ / ابريؿ ٖوؿ/ المجمد الرابع/ ع( مجمة فصٗ)
/ ارشيؼ مجمة  مف النيضة الى الحداثة المبتورة /د. فيصؿ دّراج( ٘)

 نزوى .
 . ٜٕٓٓ/ ٕ/ٜٔريدة الحياة المندنية في / جمالية التحّوؿ/ جدونيسأ( ٙ)
/ جريدة سينوغرافيا الفضاء الشعري –( خزعؿ الماجدي/ النص المفتوحٚ)

 . ٕٗٓٓ/  ٖ/  ٕٗ( في ٗٔ/ع )العراقيةالثقافية االديب 
تمر الى مؤ مقدمة / ورقة حمد مظموـ / جدؿ االشكاؿ الشعرية( م ٛ)

 .  ٕٙٓٓ/ بيروت –قصيدة النثر العربية 
/  ٕٛالمستقبؿ المبنانية في منشور في جريدة الورقة نص ضًا : يأينظر 
 . ٕٙٓٓ/ آيار
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 قصيدة النثر المغايرة
 معاينة اولية
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81 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

يرة نت بيا قصيدة النثر المغاص  معاينة السمات التي تخوْ  قبؿ      
مابعد مرحمة الرواد ، ينبغي معرفة العناصر المييمنة في تشكيؿ النسؽ 

ثر ىذه العناصر في صياغة أليو تمثالت ىذه القصيدة ، و إالذي تنتمي 
عوامؿ محركة دافعة لمخروج عمى بوصفيا -لموعي - الرواسب التحتانية

  الركود السائد بصيغة اإلفتراؽ عنو ، واإلمتداد المتجاوز لو .    
كانت ىذه القصيدة تتشكؿ وسط عالـ متغّير، وقد ميد ىذا        

التغيير الى اإلختالؼ والمغايرة ، فاتجو جيؿ ىذه القصيدة نحو كتابة 
متمّردة ، منفمتة ، منقطعة عف السياؽ ، تحركو نوازع متوترة بقمؽ كياني 

نعداـ  السمطة وحيرة معرفية ، وفي ىذا العالـ ، عالـ التشظي واالنقساـ وا 
 سئمة :  األبوية ، كاف وعي ىذا الجيؿ يتشكؿ بحساسية جديدة مف األ

 . قمؽ اليوية 
 . كونية الذات 
 . حرية الجسد 
 . قوة اليومي 
 . نثرانية القصيدة 

جوبة تنتمي الى ىذه الحساسية أخرى بحاجة الى أواسئمة كيانية 
 اقع الذي فقدالمنشغمة بحيواتيا التعبيرية المتحّولة بالضد تمامًا مف الو 

وانفراط اليديولوجيات وانييار اليقينيات واقعيتو لحظة الحمؿ بسقوط ا
 ف تزعزعت مصادراتيا االنسانية .أالقناعات ، بعد 
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وبغية الكشؼ عف العناصر المييمنة في تشكبؿ النسؽ الذي ينتمي      
ات ا اختيار عّينإليو ىذا الوعي المتمّرد بحساسية االسئمة الكيانية ، آثرن

، لغرض اإلستدالؿ عمى الرواسب التحتانية  مف )جمؿ ومقاطع( عشوائية
دالالت مضمرة ، غير انيا تتضمف و أالتي قد تظير بدالالت صريحة 

تتمظير عمى سطوح محايثة مف الوعي المضاد بدرجات متفاوتة مف 
 ىذه الحساسية ، ويمكف الفصؿ بينيا مؤقتًا مف الناحية االجرائية :    

 دالالت صريحة واًل أ _ 
 حسف عبد اضي .1

                                         _ تعاؿ نؤرخ لمموت نشأتو وتطوره                                                                                                            
 (ٔونشاكس ىذا الخراب المقيـ )    

 محمد يشكار.  5
 تحت  -            

 (ٕحذاء اليزائـ : كنت )    
 ريـ قيس كبة  .  ٖ      

 بيتنا ألفتو الحروب -  
 فياّل تعّطمت البوصمة ؟    
 الشماؿ لنا ..   
 الجنوب    
 السياج نسّد بو بابنا   
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 الشظايا بغير السرير   
 (ٖالسقؼ بغير شييد )  

 ىوشنؾ سعيد( ٗ
 ا اهللخنتنا ياأيي  -            
 كما      
 خاننا     
 (ٗاليواء )     
 رفعت سالـ. ٘ 

 قنموني فانفرطت:  -    
 قطارات تعوي ، قبائؿ مدججة ، جّرة مقموبة ، صمت       

 ييوي      
 عمى حجر ، خنجر معمؽ في سماء ، الذاكرة ،  ليؿ     
 قروي ،  

 صبي                  
يموح مف نافذة غامضة .  طائر ، ييرب خوفًا مف الخميس 
(٘) 
 سمماف داود محمد. ٙ
 لصالح الكراسي تعمؿ المؤّخرات -  

 لحساب م ف يشتغؿ الشييد ؟!     
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 ثـ أتعرفيف لماذا يموت الجنود : -
 (ٙالترّد السالـ ) –عمييا السالـ  -ألف الحروب   

 دالالت مضمرة –ثانيًا 
 عبد الحميد جماىيري. ٔ
 ص معؾ أنا في خراب الن -
 والمحظة   
 (ٚوالقصيدة )   
  عاطؼ عبد العزيز. ٕ

 متى بالضبط - 
 تسمؿ المشيد الى غرفتي ىكذا    
 صامتًا عميقاً    
  (ٛكمؤامرة ! )   
  رعد فاضؿ. ٖ
 أليذا -

 ظؿ الم مؾ كأساً 
 يكرعيا مموؾ الطوائؼ والخمفاء
 وظمت شمس الخالفة رغيفًا 

 شيئاً 
 (ٜفشيئًا يقضمو الظالـ )
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 نا الطيبيلي. ٗ
 وىو يصعد -

 أكؿ الرجؿ درجو
 أكؿ أكرة الباب

 أكؿ في الصحف ربطة عنقو
 أكؿ الصحف

 أكؿ الشوكة والممعقة والسكيف
 أكؿ الرجؿ كثيراً 

 تعب 
 (ٓٔأكؿ الرجؿ زوجتو وناـ )

 عزيز أزغاي. ٘
 سود دائماً في حدادلماذا األ _

 لماذا ىو حزيف
 (ٔٔفي يقيف المغة ؟ )

 جرجيس شكري. ٙ
 أنا سعيد بكراىية الشمسو  -
 رفع كأسًا أخرى لصباح يخدعناأ

 (ٕٔونخسره كؿ صباح )
 صالح جالؿ. ٚ
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 ()ىولدريفلعب بكمب في دفتر أ_ كنت 
 (كمب شبيو بي وبكـ )...

 (ٖٔنحف نفس شبيية بصورة الكمب  )
ف نالحظ بأف الدالالت الصريحة تجمع بيف العمؽ والمباشرة في أيمكف 

فييا الرواسب التحتانية في صور صادمة  الوضوح ، حيث تتمظير
 لموعي عمى النحو اآلتي :

 الخرابرضنة الموت بداللة  أ/   ٔ –جممة            
 اإلعتراؼ/  المقيور باليزائـ بداللة   ٕ –جممة            

                                   /  المكاف الذي عصفت بو الحروب بداللة   ٖ –جممة 
 . التشظي              

 . التدنيس/  خرؽ المقدس بداللة  ٗ –جممة            
 . التشتت/  االنفراط بداللة   ٘ –جممة            
 . الكراسي/  الشييد الميدور بداللة   ٙ -جممة             

خفاء مف نأويمكف  حظ بأف الدالالت المضمرة بيف االحتفاء بالداؿ وا 
يضًا أالرواسب التحتانية في صور مفارقة لموعي  المدلوؿ ، تتجمى فييا
 عمى النحو اآلتي :

والمحظة  خراب النصإقتراف األنا بالخراب بداللة  /  ٔ –جممة       
                                       . والقصيدة

 الصمتالمؤامرة بداللة  /  ٕ –جممة         



 

 

 

 

85 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

  الظالـاللة  فوؿ شمس الخالفة بدأ/   ٖ-جممة         
 اإلفتراس ( بداللة  /  الفعؿ ) أكؿ ٗ-جممة         

  سوداأل/  الحزف بداللة   ٘-جممة         
 الخسارة/  الزمف الضائع بداللة   ٙ-جممة         
    الكمبية بصورة  /  المفارقة بداللة الضمائر المشبّ  ٚ-جممة   

فيي تحتفي بالمفارقة و مضمرة ، أوسواء كانت ىذه الدالالت صريحة 
والسخرية والتيكـ والمفاكية السوداء في تمثيؿ الرواسب التحتانية بصيغ 

فؽ وتحمؿ الواقع  نسداد األا  متباينة، وتكشؼ عف تشظي الذات و 
نحداره .  وا 

إذًا إنييار اليقينيات ، ومارافقو مف تحوالت ، وماترّتب عميو مف      
ى الى تشكيؿ ـ ، كؿ ذلؾ أدّ تصادـ سياقي مستمر بيف الخاص والعا

سيمت في صياغة نسؽ أعناصر مييمنة مف الرواسب التحتانية ، 
ىـ العوامؿ أالوعي وتمثالتو في القصيدة ، مما كانت ىذه الرواسب مف 

 المحركة والدافعة نحو االختالؼ والمغايرة . 
  ىوامش 

 افيةالثق ( جريدة االديبراضي /العد التنازلي )طرة وكتبة( حسف عبد ٔ)
 . ٕٗٓٓ/  ٖ/ ٖ( في ٔٔ/ ع )العراقية

/ ديواف ) قاب شاىدتيف( كتاب في جريدة/ مف قصيدة ( محمد يشارٕ)
/ اعداد ف العشريف/ المغربخير مف القر الشعر العربي في الربع األ
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 . ٜ/ ص / ادريس عموش وتقديـ :
  / ع العراقية الثقافية ( جريدة االديب/ مف ) قصائد( ريـ قيس كبةٖ)
 . ٕٛٓٓ/ تموز/ ٙٔ( في ٔٚٔ)
 ييا اهلل / طبعة بدوف تاريخ .أ/ خنتنا يا( ىوشنؾ سعيدٗ)
/ / الييئة المصرية العامة لمكتاب/ ىكذا قمت لمياوية( رفعت سالـ٘)

 .ٖٜٜٔ  -القاىرة
( سمماف داود محمد / ازدىارات المفعوؿ بو / دار الشؤوف الثقافية / ٙ)

                  .  ٜٚ،  ٙٚ/ ص / ٕٚٓٓ/  ٔبغداد / ط
اء .. وكفى / مف قصيدة ) الميؿ مينة الشعر ( عبد الحميد جماىيريٚ)

/ الشعر العربي في الربع االخير مف القرف .. ؟ / كتاب في جريدة
 .ٗٔالعشريف / المغرب / مرجع سابؽ / ص /

     / مف قصيدة) ذات صباح ( ضمف مجموعتو ( عاطؼ عبد العزيزٛ)
 . ٕ٘ /( ص) سياسة النسياف

 العراقية /الثقافية  / جريدة االديبٖ/ ج( رعد فاضؿ/ صياغة الظالـٜ)
 . ٕٙٓٓ/ / آبٕ( في ٖ٘ٔع )
( ضمف مجموعة )شمس في رجؿ / قصيدة ) مساء( لينا الطيبيٓٔ)

 . ٖٛص /  لندف / –خزانة ( 
( كتاب في جريدة اي/ مف قصيدة ) رجؿ يتخيؿ خيبتو( عزيز ازغٔٔ)

ربع االخير مف القرف العشريف/ المغرب/ مرجع ي ال/ الشعر العربي ف
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 .  ٙ/ سابؽ/ ص
 الثقافية جريدة االديب(يةصورة شخص)( جرجيس شكري/مف قصيدةٕٔ)

 .ٖٕٓٓ/ ٕٔ/ٖٔ( في ٖ/ ع )العراقية
 ٔالسميمانية / ط -( صالح جالؿ/ سقوط الكوف/ مطبعة رنجٖٔ)
/ٕٖٓٓ .  
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 مغايرةقصيدة النثر ال
 / نوع االختالؼدرجة االنحراؼ
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: تبسيط  ايرة مفمما يؤخذ عمى قصيدة النثر المغالرغـ  عمى 
درجة العادي ، ومف خروج عمى قوانيف المغة يصؿ  درجة النثريصؿ 
، ومف  درجة الخاطرة أو المقالة الصحفية، ومف نثرية تصؿ  الخرؽ

حكاـ ، حتى واف امتمكت ، فإف ىذه األ درجة اإلستنساختشابو يصؿ 
طار الفرضيات إمف عناصر القوة واإلقناع ، فإنيا لـ تخرج عف 

، في حيف ية مقاربة نقدية مدروسة أتجة عف نيا لـ تكف ناالعمومية ، أل
خضعت قصيدة  مرحمة الرّواد ، ودفقات الموجة السبعينية التالية ليا 

نقدية وصمت درجة االشباع ، وليذا السبب وغيره ة و الى مقاربات نظري
جياؿ مابعد مرحمة أسباب ، آثرنا االنشغاؿ بالقصيدة التي كتبتيا األمف 

 الرّود ، واالشتغاؿ عمييا . 
ذ نسعى الى فحص فرضياتنا النظرية باالرضنة النقدية ، فإف   وا 

السمات مايعنينا منيا الكيفية التي اكتسبت بيا قصيدة النثر المغايرة 
 التي تخوصنت بيا . 

والتوىج والكثافة  انت مف مواصفات قصيدة نثر الرّود: االيجاز ف كا  و      
المغايرة خرقت ىذه ، فإف قصيدة النثر  ()المجانيةوالالغرضية بمعنى

المواصفات بمعبة الدواؿ ، وانتيكت الرؤيا بالعمؽ والمباشرة ، واستثمرت 
، والبناء الدائري سواد عمى البياضتوزيع الطباعي لمفضاء الورقة بال

   ىـ شروط حجـ القصيدة وىوأحد أالمقطوع بالبناء الشطري ، وخرقت 
 بالطوؿ والتفاصيؿ ، حتى انمازت بسمات جديدة منيا : (القصر)



 

 

 

 

91 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 / السرد المتحّرؾشرة /اليومي بقوة االبدياء بالدواؿ/ العمؽ والمبااإلحتف
 ، وبعناصرلية الصورة مف جيةبحيوات متوترة/ االيقاع البصري/ جما

لمفاكية السوداء / شيئنة / ااسموبية  منيا : الشفرة الشخصية/ التشظي
/ االنيماؾ بالصمت/ الميمؿابة الجسد/ االنيماـ بالذات/االناسة/ كت

 خرى .أ/ مف جية نسي/ العادي/ المغفوؿ عنوالم
ثر ويمكف التمييز بيف خصائص كؿ مف قصيدة نثر الرّواد وقصيدة الن

 المغايرة عمى وفؽ الفروؽ البّينة في الجدوؿ اآلتي :
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 الفروؽ البينة بيف قصيدة نثر الرّواد وقصيدة النثر المغايرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كتسب غالبية ىذه الفروؽ درجة معينة مف الثبات النسبي ، ولكف قد و 
 تنقص أو تزيد ، ألنيا ترتبط بطبيعة قصيدة النثر، وىي طبيعة متحركة

 ، متغّيرة ، متبّدلة في الكتابة .
ولمتحقؽ مف صحة فرضياتنا النظرية ، آثرنا فحص بعض السمات التي 
تخوصنت بيا قصيدة النثر المغايرة ، والتمثيؿ ليا بالمالحظة والمعاينة 

 قصيدة نثر الرّواد                قصيدة النثر المغايرة      

 .إحتفاء بالمعنى ...............إحتفاء بالداؿ1         
 ................................ طوؿ. قصر.5        
 .إيجاز .............................. تفصيؿ 3        
 .أبدي ................................. يومي4        
 .إعالء الرؤيا.................... أرضنةالرؤيا      5        
 ع بصري.إيقاع داخمي ............... ...إيقا 6        
 .  لغة متعالية ...................... لغة يومية    7       
 . الالوضوح ........................ الوضوح   8       
 . حالة ......................... شفرة /سيرة 12      
 توزيع طباعي…........... . شطري/سطري.11      
 بنية تشظ ….…….............. بنية تماسؾ15 
 . أنسنةاالشياء................. شيئنةاالناسة     13      
 خرؽ المفدس.….......... مصالحة المقدس 14      
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نوع االختالؼ و النصية مف حيث درجة االنحراؼ عف قصيدة نثرالرّود ، 
 معيا .
 الداؿ   لعبة                                                                                                                                     

( بداللة الفعؿ ٔ) لمينا الطيبي(  مساء رجؿتحتفي قصيدة ) 
( ، واإلرجاء المستمر لممعنى ، وبتكرار ىذا الفعؿ سبع أكؿ)

ف ينفتح عمى أي أرار مف دوف مرات ، يترّسخ الداؿ بالتك
 ( :اإلفتراس مدلوؿ ، سوى مايضمره مف داللة  ) 

 وىو يصعد      
 أكؿ الرجؿ درجو      
 أكؿ ُأكرة الباب      
 أكؿ في الصحف ربطة عنقو      
 أكؿ الشوكة والممعقة والسكيف      
 أكؿ الرجؿ كثيراً       
 تعب ،      

 أكؿ الرجؿ زوجتو وناـ
( مف الرجؿتـ تفريغ داؿ ) -( داللة االفتراس حتىأكؿًا لمفعؿ )إذ     

ع يسعى الى إبتال ( الشره الذيالمفترسداللتو المرجعية ، وممؤه بداللة )
 ( .ٕبما فييا ومف فييا ) الحياة

  المفاكية السوداء                                                                              
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لسمماف داود محمد (  ) ناس الثالثيف مف فبرايرتحتفي قصيدة         
( بالمفاكية السوداء باستخداـ لغة يومية عادية عمى نحو مفارؽ ٖ)

لمذائقة ، لدرجة استعماؿ البذيء مف المعجـ العادي  بوصفو سياسة 
 دالة عمى المناكدة والمراوغة والسخرية :

 الؾ ) كما ينبغي (كف الئقًا لمينة المألـ  -         
 غرؽ .. تمؾ ىوايتي أف أريد فقط أبؿ   
 لكف ) مبولة الكوماندوز( تشاطأت مع ) دجالي (  
 مما زاد مف عسرة الوطف في دـ الشييد ...  
 وىا انني جاثـ كجرو لمبيع  
 ال ) واو ( لي في دساتير ) الجماعة (  
 (والعنقاءات ترد الوحشة في ) سوؽ الغزؿ             
 فياناموس التكنوضرا.. عفوًا ؟!                          - 

 فياناموس
 مر بال ىديؿموبايالت ُأولي األ

 التكنوقراطييف ألووووو ...                       
 و) عراقنا ( في مرودة الحماـ .. بال شبكة          

إف وعمى الرغـ مما ي فصح عنو ىذا المقطع  مف دالالت واضحة ، ف 
) واوي الجماعة ( القصيدة تنتمي الى مجموعة بعنواف مفارؽ لمذائقة ىو

، وىي تسمية دالة عمى إنتمائيا الى المعجـ العامي في فضاء تداولي 
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 شعبي شائع .
                                                                                                          التفاصيؿ    

( بالتفاصيؿ ٗ) صالة ماتبقى ( لكاظـ الحجاج) تحتفي قصيدة        
ة المدينة ثر( مف دوف محو حضوره ، حيث سير شعرية األالمدّورة بػ )

( قد تبدو في غاية المباشرة ، غير اف الراسب مضمرة بػ ) شفرة شخصية
 التحتاني ليا يتجّمى في داللتيا المضمرة .

بالمقطات المقطوعة مى سمسمة موصولة دوير التفاصيؿ عوينبني ت
اح الى بالفواصؿ ، حتى تنتظـ في بنى مشيدية ، تنفؾ الى صور تنز 

  ، حيث نالحظ بأف التفاصيؿ تنمو وتتشكؿ بصيغ دالالت حافة
 متدّرجة  :

 واًل ..أ 
 . سوؽ الينود . الجسور التي تحتياالبيوت الشناشيؿ -      

 الماء يخضر
   
                                       ثانيًا ..     

   البنايات البيوت. . بيضاء كؿكنا نسمي البنات النوارس
 بيضاء .      

 ثالثًا ..  
 نير العشار اآلف : الماء األسود الفتة ترثينا    -        
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ثـ االسود( دالة مضمرة  –االبيض  –االخضر وليذا التدّرج الموني ) -
تي غّيرت الواف الناس واالشياء ، وصواًل الى مركز سرّة العمى الحرب 
   القصيدة :
لكي تعرؼ المدينة . انظر في وجييا معًا   -

 ووجييا الذي كاف . وجييا اآلف
وانت لف تعرؼ المدينة إاّل مف اىميا :     -

 ) زوجتي وأنا (
دياف ىكذا نصغي لعادات الناس في المدينة ، وىي تؤّدي طقوس األ

النذور وزيارة المقدسات التي يتساوى فييا الضريح مع الكنيسة ، ولكف و 
   ف أيف الخوارج ( بعد أ) أيف المدينة ( اآلف بعد الغزو وتبّدؿ الحاؿ ؟ )

 ( ؟!ف ) حؿ الغرابأيف النوارس( بعد أصاروا الدواخؿ( ، )) 
 ثر( في حضرة الغائب :ىكذا تستنطؽ القصيدة ) شعرية األ

  قيـ الصالةوأنا سأُ   -
 ألجؿ الزىور التي أخطأتيا البساطيؿ ،     
 أاّل يراىا الحفاة ؟   

( مركز الشفرة الشخصية لتفاصيؿ المدينة ، وما الصالة أناوتشكؿ الػ )
التي ستقيميا إاّل صيغة مف صيغ االعتراؼ بجمالية ماتبقى مف حضور 

 األثر . 
ي مف جية تسمية البساطيؿ( انتباه القارىء ، فيوتستدعي مفردة )
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مف جية ، وىي دالة مبطنة بالسخرية  عامية شعبية ألحذية العسكر
   لـ عمى وحشية المحتؿ وىمجيتو التي التمّيز حتى الجماؿ مف جية واأل
 خرى .أ

 الالمعنى 
( بالالمعنى ٘) لمحمد زيداف( تشكيؿ)يحتفي المقطع الثاني مف قصيدة 

منفصمة بيف حاليف الرابط بينيما أو الالترابط ، وذلؾ بإيصاؿ العالقة ال
            ، لمداللة عمى المنطقية الواقع أو اليقيف الذي غاب عنو المنطؽ :

 تمييد اوؿ لمضحؾ                     
 بإمكاننا تفكيؾ براغي الوقت -      

 وتفريغ عجالتو مف اليواء                  
 كي اليفّكر بالذىاب سريعاً         
 فنتوّرط في مغبة إحصاء الخسائر         
 مبكرًا ودونما جدوى         

 إذ مف الجائز حقًا  -      
 وقوع االنساف في الغمط        
 دوف قصد        
 وىا اننا نفعؿ        
 لتأكيد الفكرة  ! –فقط         

، وانما تنتج الداؿ الذي قد اليكتفي بذاتو إاّل القصيدة التنتج المعنى
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، ولكف ماتنتجو  ) لغز القصيدة (باإلرجاء المستمر لممعنى، وىنا يكمف 
لغز القصيدة  ليس بالضرورة اف يكوف دااًل عمى ()الالمعنىمف القصيدة 

 المغزى .يتخّطى  تأويؿ المعنى أو تفسير  داؿف لغز القصيدة ، أل
لذلؾ فالالمعنى يتمّثؿ في ىذه الفكاىة القائمة عمى تشويش الحواس 

رباؾ نظاـ االشياء ، وذلؾ إييامًا بالمعنى وكسرًا لغرابتو بالمعابثة وا  
 الداللية .
 االنيماـ بالذات 

( بذروة تمتع الذات بالوعي ٙ)لمصغّير أوالد أحمد( مزاجتحتفي قصيدة )
المعّذب بحرية نفسيا ، وبخاصة حرية إختيار الموت عمى طريقتيا 

 االنسانية المفردنة .
/ قبؿ ثرب/ بعد كؿ حساباليجرة الى ييثولوجية )وتتضمف الشفرات الم

 ( دالالت ثالث :التفاحة
 عبودية اإلكراه -أواًل 

 اتصرؼ مع نفسي كما اتصّرؼ مع عبد  -        
 وحشي في طريؽ اليجرة الى يثرب          
 ف تكوف أسبابًا أجتيد فيأوألسباب يعسر           
 تى يكوفإىانتيا بما اتقف مف لغات ح          
 اإليالـ متعّدياً           

 حرية إختيار الموت -ثانيًا 
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 ىي نفسي  .. -       
 وأنا  حّر  بيا .. بعد كؿ حساب           
 قبؿ التفاحة ُجبمت عمى فرط الذكاء وقمة التفّيـ          
 لذلؾ لـ اتعّمـ مف قوانيف الممكوت سوى تمؾ المتعمقة           
 موتيبحرية          

 تقاة .. ورعوف .. أعدائي - ثالثاً 
 تقاة .. فاجروف -      
 كاف ليـ مف الفجور مايكفي لقطع أغصاف الشجرة       
 ذاتيا التي وعدتيا بعنقي وحبمي       

حالة الى خيار النفس في ممارسة الحرية ضد إ -في ىذه الدالالت
نسانية عمى طبيعة نفسيا ، بما تتضمف مف انتاج النفس لحريتيا اال

لـ األ –( مستوى االوؿ مف )عبودية اإلكراهطريقة تمفردىا ، وبذا يمثؿ ال
ى الثاني ، ويمثؿ المستو (النرفانا)( وكأنو ضرب مفاإليالـالذي يتعدى )

( حرية النفس في تقرير مصير نفسيا ، ويمثؿ مف )حرية إختيار الموت
ية النفس في المستوى الثالث ) تقاة ورعوف ( ذروة التقاطع بيف حر 

إختيار الموت عمى طريقتيا وفقو التحريـ المدّنس المانع ليا . ويمثؿ 
كينونتو بصيغة ( أعمى ماوصؿ إليو الكائف مف تمّرد عمى  مزاجىذا الػ) 

( ، كما انو يكشؼ عف امكانية النثرانية في الوصوؿ )اإلنيماـ بالذات
 الى الالشعري بدرجات عالية مف الشاعرية .
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 سخرؽ المقد 
تحتفي قصيدة النثر المغايرة بخرؽ المقدس بداللة صريحة ، ولكنيا 
تخفي شفرة آيديولوجية مضمرة ، ليذا اليمكف التمثيؿ ليا في ىذا 
المجاؿ ، النيا تنتيؾ المقدس وتستبيح حرمة النسؽ العقيدي الذي 

ف تتـ بتدنيسو أو بترضينو ، مما أيرتبط بو ، ألف عممية الخرؽ إّما 
 الحالتيف حدود المقدس الديني والدنيوي في آف . يتجاوز في

( في ىذه القصيدة ، فانيا تمثؿ أعمى بالغة الخرؽوعمى الرغـ مف )
خالقيات قصيدة النثر المغايرة ، وبخاصة عمى مستوى أتمّرد في نطاؽ 

 ) التابو ( الديني .
 ( 7السرد المتحّرؾ ) 

لرعد (  يةىجر  354) شائعات سوؽ يحيى عاـتحتفي كؿ مف قصيدة 
( بالسرد ٜ) ألمجد ناصر(  القـز والرياضي( وقصيدة ) ٛ) عبد القادر

 المتحّرؾ عمى مستوييف :
االحتماؿ بوقوع لمتحّرؾ بحيوات قائمة عمى التوقع/السرد ا -اواًل 

    الحدث :                                                               
اف اإللو سينزؿ في ثمث الميؿ  عات ، يقاؿي سوؽ يحيى كثرت الشائف -
لمرايا نصبوا خير باسمحتو ، باعة الشموع استعدوا لمحدث ، باعة  ااأل

العطاروف فتحوا زجاجاتيـ الفارغة ليقتنصوا عطره مراياىـ في الطرقات،
 الشارد .
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ويبمغ مستوى االحتماؿ في السرد درجة عالية مف التوّقع مف دوف كسر 
نما ا  ىء ، ليس بسبب الخاصية االستباقية ليذا السرد ، و فؽ توّقع القار أ

 ( االحتمالية المكررة لثالث مرات : قدبسبب الػ ) 
صعب  قد  اليظير أيكوف مف الصعب التوقع ، ستكوف الخيبة  -قد -

 في مراياىـ
 ال تقتنصو زجاجاتيـ -قد   -   

ية وقوع الحدث كثر تثبيتًا الحتمالأقؿ توترًا ، و أثـ يبدأ السرد بحراكية 
صؼ ، واطالؽ الو ؽ السرد لحركة الزماف في المكافطالإمف عدمو بيف 

، وذلؾ باسموب متداخؿ اليمكف الفصؿ لتثبيت حركة المكاف في الزماف
 بينيما  :  
 ماكنيـ ، تماثيؿ ، أالكؿ صامتوف راسخوف ، اليبرحوف         
 عيونيـ ثابتة في محاجرىـ ، تطمع        
 ف تطرؼ ، ويسقطأشمس عمييا ، وتغرب دوف ال        
 قداميـ ،أالمطر كالدموع عمى حجر لحاىـ و         
 و لطائرأقؿ حركة ، ميما كانت لغصف منتبيوف أل        
 سماعيـ ،أرىفوا أقد يحؿ بينيـ ، ولكف وميما         
 صبح تمثاالً أوميما حدقوا ، لف يحسوا بو ، إاّل وقد         
 ف يحتؿ البويييوفأثميـ ، مثميـ تمامًا ، يتوقع م         
 السوؽ ، ويتناقؿ مثميـ .        
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ىكذا تحتفظ القصيدة بخاصية السرد المتحّرؾ بحيوات متجددة بإحتماؿ 
ف لـ يقع  صاًل ، وبذا ينماز السرد المتحّرؾ بامكانية أوقوع الحدث وا 

نطالؽ وثبات / اعّطمة ) جذب وشد/ استرخاء وتوترتشغيؿ المفاصؿ الم
كثر األالستباؽ بحركية السرد االحتمالي ( في كيفية كسر االرتداد وا

فؽ انتظار القارىء مف دوف االحساس فاعمية في خمؽ التوتر الدائـ أل
 بالنياية .

( ، وات قائمة عمى مصدر الرؤية )أرىالسرد المتحّرؾ بحي –ثانيًا  
                                                                      درية .           غير اف ىذه الرؤية تنطمؽ مف الشؾ والظف والالا

طفاؿ يبذؿ جيدًا ممحوظًا رى القـز عمى دراجة ىوائية لألأواًل أ -    
لصعود درب فرعي يؤدي الى الكنيسة االرذوكسية ذات القبة الزرقاء 

طراؼ لندف أمرقندي عمى التي لوال صميبيا الذىبي لظننتيا قبة جامع س
، رأسو كبير ولحيتو شقراء ، ومف حركة شفتيو وتعبير وجيو السريع 

 دري اف كانت روسية أـ انكميزية ( .أغنية سعيدة ) ال أيبدو انو يدندف 
 

ثـ يتوقؼ السرد فاسحًا المجاؿ لموصؼ إليقاؼ الحركة في المكاف 
 االحتمالية : ()قدبػ  عتراضية تبدأإحتفاًء بالتفاصيؿ المقطوعة بجممة إ

ثـ أرى الرياضي الخمسيني بخطوات متساوية مرتديًا شورتًا  -      
كماـ ، وفي عنقو تتأرجح أقصيرًا محفورًا مف الجانبيف ، وفانيمة بال 

سمسمة ذىبية غميظة ، بوجيو المنتوؼ وشفتيو الرخوتيف يعطي انطباعًا 
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                              ) قد يكوف خاطئًا ( بشذوذه الجنسي .         
ثـ يعاود السرد اطالؽ الحركة في الزماف بحيواتو المتحركة بحدس 

 احتمالية ما يحدث بصيغة تأكيد ماتـ نفيو باالثبات :
_ نحو عشر دقائؽ بالسيارة عمى  

 الطريؽ السريعة
تفصؿ بيف رؤيتي القـز والرياضي  

مايسمح لي باالعتقاد انيما لـ يمتقيا ، 
كنيا تؤكد كؿ مرة ، بشىء مف النكد ، ول

   تأخري ساعة عف العمؿ .   
( ، 12اف كانت قصيدة ) شائعات سوؽ يحيى ( أكثر شاعرية )      

( وسبب ذلؾ اف القصيدة 11)كثر نثرانيةألقـز الرياضي( افاف قصيدة )
االولى كسرت التطابؽ الحرفي بيف السرد والواقع كمّيًا ، بينا القصيدة 

كف السرد المتحّرؾ ية كسرت التطابؽ بيف السرد والواقع جزئّيًا ، ولالثان
 حديثة . خصيصةفي القصيدتيف يشكؿ خاصية حداثة وليس 

إذًا تتمثؿ درجة انحراؼ قصيدة النثر المغايرة عف سياؽ قصيدة      
بما انمازت بو مف ىذه السمات التي  –نثر الرًواد واالختالؼ معيا 

تاج نسؽ مف الوعي المتمّرد في تمثالتو تخوصنت بيا ، وىي ن
 الشخصية والمعرفية المغايرة .

 ىوامش 
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 . ٖٛ/ ص ٜٛٛٔالطيبي/ شمس في خزانة / لندف / ( لينا ٔ)
بد / شارؾ فييا : محمد ع( تحوالت المغة في شعرية الحداثة/ ندوةٕ)

/ بدوف المطمب ومف تقديـ : عبده وازف/ موقع منتديات بوابات العرب
 تاريخ .

 / مرجع سابؽ .( سمماف داود محمد/ ازدىارات المفعوؿ بوٖ)
 ٔٚٔ) بقى/ جريدة االديب العراقية / ع ( كاظـ الحجاج / صالة ماتٗ)

 . ٕٛٓٓ/ /تموزٙٔ( في 
 ٙ/ ص ٕٚٓٓ/ / كانوف االوؿٛ( في ٓٔ( كتاب في جريدة / ع )٘)

 –مف القرف العشريف / تونس / ديواف الشعر العربي في الربع االخير 
 / اعداد وتقدبـ : منصؼ  الوىايبي .ليبيا
/ مرجع  ٕٚٓٓ/ كانوف االوؿ/  ٛفي ( ٓٔ/ ع )( كتاب في جريدةٙ)

 . ٘ٔ/ ص سابؽ
( في مقالتو )السرد المتحّرؾ ( استخدـ عبد القادر الجنابي مصطمحٚ)
 ٕٕ( يوـ االثنيف نثر؟( المنشورة عمى موقع )إيالؼماىي قصيدة ال)

ىذا المصطمح ورد في مقالة مترجمة لفردريؾ ، غير اف  ٕٙٓٓ/مايو /
ؿ قصيدة شميغؿ بعنواف ) ليغرد النثر عاريًا ويسكت مالؾ النظـ / ك

/ دبيدبي مستقؿ بذاتو(، وذلؾ عمى موقع المنتدى األأىي جنس 
،  ٕٛٓٓ/  ٓٔ/ ٚٔة/ مذيمة يتاريخ الدراسات النقدية والنظريات االدبي

 لنثر :وقد ورد المصطمح ضمف تعريؼ قصيدة ا
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 انيا سرد متحّرؾ مف حيث االفصاح عف الفكرة متوتر ( 
 االيقاع ( .

 . )ليست ليا الغائية التي ييدؼ الييا السرد في الحكاية (  
( نتاج شعرية الترجمة ، فاف عبد مى الرغـ مف اف )السرد المتحّرؾوع

 وؿ مف استخدمو بانتباىة نقدية .أالقادر الجنابي 
) المنقطع السمؾ بيف حائط وآخر ، وجممة ؾ(:ويعني بػ )السرد المتحرّ 

خرى ، يشدنا بسمسمة واحدة مف البداية حتى النياية دوف أي تباطؤ . أو 
ىو سمؾ الخيط الذي يقود مف المدخؿ / البداية   gratuiteوالالغرضية 

 الى المخرج / الخاتمة( . 
 . ريةىج ٕٖٗ( رعد عبد القادر/ شائعات سوؽ يحيى عاـ ٛ)
 ./ القـز الرياضي ناصر ( امجدٜ)
( ينتمي رعد عبد القادر الى جيؿ السبعينيات ، ولكنو تحّوؿ كميًا ٓٔ)

مف قصيدة التفعيمة الى قصيدة النثر، ويمثؿ منجزه عالمة فارقة في 
 سياؽ قصيدة النثر العراقية  مابعد )جماعة كركوؾ ( .

 مجد ناصر أواخر الثمانينيات، واف كاف يصّنؼ ضمفأ ظير( ٔٔ) 
روح المغايرة الى  التي يكتبيا وتنتمي قصيدة النثر ، جيؿ السبعينيات

 .داء أجوىرًا و 
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 مطّوالت قصيدة النثر
 مكانات النثر المعّطمةإتشغيؿ 
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( بوصفو شرطًا القصر)تكتؼ قصيدة النثر المغايرة بكسر لـ         
د ، بؿ وزحزحت الكثافة صيدة النثر في مرحمة الروّ قط مف شرو 
والشكؿ  ، وذلؾ بتشغيؿ امكانات النثر المعّطمة في المغةبالتفاصيؿ
حتى أحّمت الفضاء البصري محؿ المعيار الصوتي في  ، والداللة

لسواد عمى البياض اإلنصات الى الداؿ المكتوب ، وذلؾ باستثمار لعبة ا
 احة الورقة .    في التوزيع الطباعي لمس

) السيولة المغوية التي  ػونالحظ في المطوالت مايسميو عباس بيضوف ب
 ( ٔالمغة كميا والقاموس كمو ( . ) تستحضر
يضًا فوضى في التوزيع الطباعي ، ناجمة عف عبثية مجانية أونالحظ 
 أحيانًا . 

ر ولكف مايعنينا مف مطوالت قصيدة النثر : كيفية تشغيؿ امكانات النث
المعّطمة ، واالفادة منيا في كيفية بناء التعالؽ بيف داللة الشكؿ ومحتوى 

 الداللة .
عة نماذج مف ربأولغرض المالحظة والمعاينة النصية ، فقد اخترنا 

 ، ىي :مطوالت قصيدة النثر
( ٖ)صالح حسف -رماد المسمة ( ٕ)رعد فاضؿ –صياغة الظالـ

رعد عبد  -طروحة الشعبية اال( ٗ) جبار الكّواز -حينما في الحمة 
  (٘القادر )

، تشكؿ محتوى داللة  التاريخ المحّرـ المسكوت عنوف كانت جمالية ا  و 
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/ رماد المسمة / حينما في الحمة ( ، فاف المبتذؿ / ) صياغة الظالـ 
، غير اف ) االطروحة الشعبية ( محتوى داللة  شكؿيالمغفوؿ عنو 

ة ، واف تباينت مف حيث استثمار داللة الشكؿ في ىذه المطوالت واحد
امكانات النثر المعّطمة بصيغ موازية لمستويات المعب بالسواد عمى 

/  صياغة الظالـ)البياض في التوزيع الطباعي ، فالسواد في مطولتي 
حدىما اآلخر في أ( قائـ عمى نظاميف مف البناء يقطع رمادالمسمة

 فضاء الورقة : 
  الكتابة المدّورة ._ نظاـ السطر الذي ينتمي الى 
 . نظاـ الشطر الذي ينتمي الى كتابة الجممة _ 

( عمى نظاـ السطر المقطوع بالمعب حينما في الحمةوتنبني مطّولة )
 عمى الكتابة داخؿ االشكاؿ اليندسية .

( ، فقد اختارت نظاـ السطر االعتيادي  االطروحة الشعبيةأّما )       
ت مف التدوير داللة ليا وظيفة في بناء القصيدة ، غير انيا اتخذ

تكرار خرى الى أجمالية وليست ايقاعية ، واف كانت تمجأ بيف دورة و 
ف يتحّوؿ الى رتابة أ، وذلؾ لمنعو مف الزمة قاطعة لحركة التدوير

 نمطية خالية مف التنويع الجمالي لمستويات حركة القصيدة  .
يو مف الناحية ولكف السؤاؿ الذي يبقى عالقًا حتى تحيف االجابة عم

 االجرائية :
 ـ قائمة عمى نظاـ التدوير ؟ أ( قصيدة مدّورة  االطروحة الشعبيةىؿ ) 
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الشؾ اف الفرؽ بيف القصيدة المدّورة والتدوير )ىو فرؽ في الشكؿ الذي 
 (ٙو التدوير أو ينتيي اليو ( . )يكتسب

جزاء ، وعمى الرغـ مف ىذا أ( ستة صياغة الظالـتشغؿ مطّولة )
 ف كؿ جزء منيا يشكؿ مطّولة لقصيدة نثر مستقمة ، واف إزيء ، فالتج

لـ تكف قائمة بذاتيا المستقمة عف االجزاء االخرى ، غير اف الجزء 
 سباب ثالثة :الثاني يعد الشاغؿ المركزي لنا أل

 خرى .جزاء األ_ النو بنية تختزؿ داللة الشكؿ في األ
                                                                                       ( .                                                                                                                          غويةتذىيف واليوس و)السيولةالم_ انو خاؿ مف ال

ف اعتباطية النو يكشؼ عف محتوى الداللة بوضوح مف دو _
 2بالقصد 

ف تضخـ الذات يوازي                                                     أوقبؿ معاينة الجزء الثاني ، نالحظ  ب 
تضخـ حجـ القصيدة ، بداللة امبراطورية الكتابة التي يؤّسس الشاعر 

، وىذا (مناسؾ الكتابة)نوية، التي يسميياا مركزيتو األمنيا وعميي
  ( في الجزء السادس منيا : مصوغات الضوء والظالـّبرت عنو ) ماع
 ستوزرت الضوءإخطأت ، إذ أ -    

 مرت النجـو ،أو        
 ونصبت عمى عرش الظالـ صائغاً  

 التؤّدى إاّل بيف يديو       
 مناسؾ الكتابة       
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 أليذا شعرائي ياقوت       
 فقيائي زبرجد  
 قداحي ماس أ  
 حمر الشفتيفأ شرابي ضوء  
 بيض  أوريقي   

لكف اليمكف وخالفًا لمجزء الثاني ، بامكاننا الدخوؿ الى أي جزء منيا ، و 
، وذلؾ لتعدد متاىات المطّولة ، غير اف الخيط العثور عمى مخرج منيا

( في أرى)ىذه المتاىة يبدأ مف الفعؿ:  في ف نتتبعوأالوحيد الذي يمكف 
ر تحوالت الرؤيا في االجزاء االخرى ، الجز الثاني ، والذي يشكؿ مصد

 ( في الجزء السابع :  مدّونة الطروسومنيا ماعّبرت عنو )
وي انؾ رأيت ( ) أرى / يرى / -        ترى / ور 

لداللة الشكؿ ومحتوى كثر تمثاًل أ( في الجزء الثاني أرىإذًا وحدة الفعؿ )
 ػالمعنوف باالخير ة ، ويمكف مالحظة ذلؾ في المقطع ماقبؿ الدالل

نو الشاعر قناعًا رؤيويًا يمتحـ تخذ مإ( ، والذي البغداديمدونة بريشة )
 امكانات النثر المعّطمة :الشكؿ بالداللة ، وذلؾ باستثمار  فيو
  شعث مغبر...، مسح أ... وكمثؿ شبح -)      

   في  دىميزعينيو غبار الظالـ /  ومف  عف        
 قبره     
 ت بغداد ، فاخذتو نوبة مفنسؿ الى طرقاإ    
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   الكتابة : كأني بزمر تدىـ بيوت الماؿ        
 خرىأو        

 كتاؼ المتحؼ وتقطؼ رؤوس مموؾأتركب        
 سومر وآشور وبابؿ ... وكانت عمى المقى        
  / والبغداديوف والسيوؼ والتيجاف تدوس     
 كانوا      

 ف ، خافريففي شغؿ مابيف نيابيف ومنيوبي     
 ومخفوريف ، قطافيف ومنفريف ، مستذئبيف     

 او مطوقيف ... فأما رّكع ، سجد ... ، واما     
 سيؼ الىث .       

 رأى جنراالت  يموذوف بالصحراء وجندًا      
 يبيعوف النبؿ والتروس والسيوؼ بحفنة     
                                  تمر وكوز ماء / رأى الرصافة مف يدي                        
 عمي الجاـر تفّر ، والكرخ يدفف بيف كفيو     
 وجيو / رأى دجمة واقفًا ، يابس الحمؽ ،     
 وعميو أغالؿ مف وحؿ وحديد / رأى      
 الفرات كمثؿ محارب خمؼ في الحرب     
 عينيو ، وىو عمى رمحو يتوّكأ ، ويتشّمـ    
 ... ، والعراقيوف مف    الطريؽ الى البيت    
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 حولو عمى ،غفؿ ، ذاىموف ( .    
                                     

ا بالكشؼ عمّ  في تنمية وتوسيع  مديات الرؤياالنثرانية وقد اسيمت ىذه 
كاف مسكوتًا عنو ، ونزع الحجاب عما كاف يجري تحت سطوح 

 المرئيات :           
، ينثر عمى مواكب الفاتحيف                                                                  ي باهللرأى المستكف _           

 الذىب ، وىـ يدخموف بغداد ليفتحوىا عمى الظالـ
 رأى القائـ بأمر اهلل منفيًا في عانو                   

           رأى بغداد كمثؿ امرأة ىائمة ..ساقاىا معمقتاف _             
 بحبؿ يتدلى في قبر              
 رأى االفؽ نعوشًا وجّنازوف يحمموف الفوانيس _             
 سود ، ويجوس أرأى عمى ابيض يقود عمى  _            

 بو مدافف بغداد                  
( بحساسية الكتابة رأيت)( برؤيا الشاعررأىثـ تنكسر رؤيا البغدادي ) 

 بالظالـ : الموطوءة
 حتى رأيت الخالفة خاتمًا في اصبع الريح ،  -            
 والبغداديوف في شغؿ فيما الرصافة والكرخ             
 كانا كمثؿ فّكي رحى              
 صابع الكتابة يطبقافأعمى              
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 وشيئاً              
 فشيئًا في ذمة الظالـ             
 ييبطاف             

( لـ تكتِؼ بإستنطاؽ شفرات التاريخ المسكوت عنو  صياغة الظالـإذًا )
بمساف الخطيب البغدادي بداللة الشكؿ ، وانما تسعى الى توسيع مديات 

بتداًء مف ) الم مؾ إالرؤيا بمحتوى الداللة ، لتشمؿ راىنية المغفوؿ عنو ، 
وط بغداد ( الذي قضمو الظالـ بعد غروب شمس الخالفة ، وحتى سق

 ( .خير بحراب المحّرريف )الفاتحيفاأل
) تاريخ بغداد المسكوت ( تنبثؽ مف بؤرة )صياغة الظالـتف كانا  و      
المدف المفجوعة برماد ( تنبثؽ مف بؤرة ف ) رماد المسّمةإ، فعنو (
( بوصفيا مركز مدار ىذه المدف )أناػ ، ومف تشظيات ال التاريخ

 المنيوبة :          
 إي ىرمس وجدتؾ مشتتًا بالكالـ ، ىذه لغتي  -    

وروؾ الموثّقة    أأمّد يدي الى غيبوبتي الى ..فخذني
 بضفائرىا الى كمكامش المحّنط في

 المتحؼ ، الى آلية ميّربيف بأحذية الجنود ،              
 بيض ...الى التأمؿ األ

الحروب  وتمتحـ الداللة بالشكؿ مف خالؿ تنويع مستويات الرؤيا برماد
 الناجمة عف  طاقة الخطأ  في التاريخ :
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 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

الراجموف ، غّطوا اقواؿ الضحية ييا أكؿ ممتح فارس  
 ف الشييدألـ والتقولوا انتصرنا..بالديباج وبولوا عمى الد

يشي بأحد ،   حد أيمة ، فغمطتنا االربعاء وال غن 
عيف اهلل في التسمية ، والجنوف خطأ الفكرة   سقطنا مف
 السبب .البراءة  

معاوية و أف تقوؿ إمأل زمني بخروجؾ أفما معنى    
 البمعـو ؟واسع 

، بحيث و احفظوا صحة الخطرأصّححوا خطر الجممة 
 قؼ في منتصؼ اليواء ، وأنا آخر ضوء في القافمة .أ

نما ا  ، و  البث الرمزاني المشّفرالقصيدة بتنمية وتصعيد ىذا  ولـ تكتؼِ 
رؤيا وانبعاثيا مف العراقية كشرط لقيامة ال ( ) رموز المسمةتقوـ باستثمار
 اآلف :  -رماد التاريخ 

 فيابف النابغة ، يابف النابغة ، لذا ىوالكو ييدـ قبورنا _ 
                                                         وصبياتنا يكبرف في الكراجات      
 اّييا السيد حمورابي إحتـِ بقبرؾ _ 
 السيدة المسمارية إختبئي في حضارتؾايتيا  _  
 ركعتاف في بيت  ياعامر بف سعيد..؟ نعـ .. _ اتذكْر   

 الماؿ ، لـ يمت الخميفة .. فّرقي الدنانير يازوجتي      
 تذّكر اننيأحالمؾ لكي أوخذي خوفي واشطفيو مف      
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 نسيتؾ      
 يابف السكيت التنادـ الخميفة -  
 ع عرشؾ قمياًل ولنتحدث عف القمامة_ اّييا الرب د         
وعمى الرغـ مف اف الفجوات والطيات والشواغر المنقوطة والجمؿ       

كانت جزًء اليتجزأ مف نثار الرماد  -مشّذرة بيف ثنايا السواد والبياضال
ف ىذه المطّولة استثمرت إ، ف تشظيات الذات وتفّكؾ الواقعالداؿ عمى 

جعميا تتجاوز المستندات التاريخية الرمزانية  مكانات النثر المتاحة ماإمف 
ف رماد المسمة مف ىيمنة ، وبخاصة الكيفية التي حّررت بيا ماتبقى م

نما يشّذب التاريخ مف ا  درؾ بأنو اليؤر خ ، و أالشاعر ف ، ألالتاريخي
 . االخطاء واالكاذيب
لقديمة ( لجبار الكّواز مف بؤرة ) الحّمة احينما في الحمةوتنبثؽ مطّولة ) 

( كحاضنة جديدة لمطفوؼ برؤيا تمتحـ فييا داللة الشكؿ بمحتوى الداللة 
     المممـو . 

وعمى الرغـ مف التناص االشاري مع الجممة الشعرية لمسياب ، وبيت  
( ال)ّولة تقوـ بتوسيع التناص وتخصيبو الجواىري ، فاف ىذه المط

( ومرموزاتيا  كبر حشد مف رموز ) الحمة القديمةأبصيغة استدعاء 
بطريقة االحالة الييا  () رموز كارزميةنما بصيغة استخداـ ا  التاريخية ، و 

. ليذا فاالمتياز  أواًل ، وباستثمار معكوس االحالة الى القصيدة ثانياً 
( ، )الطفوؼتستعير موضوعة انيا( حينما في الحمة)الذي تنوء بو 
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وؼ مف سياقيا ، بعد اف تحّرر الطف ولكنيا تنزع االستعارة منيا
تمتحـ مع الشكؿ في رؤيا منفتحة  التاريخي ، وتمنحيا داللة جديدة

عمى الرمزانية الدينية لمطفوؼ ، ولكف عمى نحو مفارؽ لمرجعيتيا 
 الميثولوجية .

مركز سّرة القصيدة ، حيث يقـو عمى نوعيف  التناص االشاريويمّثؿ  
 مف التعالؽ البنائي :

( المكّررة ثالث مرات لمسياب مطرردة الحيوية )المزاوجة بيف المف -واًل أ
مع جممة نثرية مف النص ، ثـ المزاوجة بيف ثالث مفردات مف النص 

     ػ( بجوع)مع استبداؿ آخر مفردة مف الجممة مع جممة شعرية لمسياب
 التناص باسموب التقديـ والتأخير عمى النحو  (، وتتـ عمميةطؼ) 

 اآلتي :
     _____________________________ 

                  مطر /مطر / مطر / أىطؿ عمينا النار                                                                                                      
 بالعصؼ          

 طؼ فيوليس  / جسد / كؼ / مامّر عاـ والعراؽ رأس
لتناص االشاري مع السياب بصيغة التعالؽ مع اعادة تكرار ا -ثانيًا   

 بيت الجواىري عمى  النحو اآلتي :
 / أغثنا يامغيث الصارخيف/ مطر/مطر/ مطر -
 انزؿ عمينا جسدًا جديدًا / انزؿ 



 

 

 

 

011 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 /ميؽ / انزؿ عمينا الروح بالسكينةعمينا رأسنا الح
 / فكيؼنار عصؼ/ مامّر عاـ والعراؽ ليس فيو طؼ  
 /ؼننيي دورة  الطفو  
/ مرددًا بيت ابي بقوؿ ماخّولني االحياء واالموات /واختـ االفادة 

 فرات :
 لقت بيـ جيؼ البطوف الى العراؽأولّما حمت االقدار          

 ومف طفوؼ ىذه المدينة وتشظييا االنساني ، تنبثؽ رؤيا القصيدة : 
 / الممح في الدناف والغيـني بوقؾ يااسرافيؿ ، خارج السياؽيقظأ

 / الجرار والدمع في المآقيفي 
 والموت في العراؽ ، فكيؼ تنيي دورة القطوؼ ؟!

شكاؿ ىندسية أوتقوـ القصيدة بتنمية عنصر التوتر الدائـ ، ثـ تقطعو ب
، حتى تحدُّ مف تدفؽ التكتالت الموجية ، غير اف عنصر التوتر يبقى 

 ة .  شكاؿ ىندسيأيتحكـ في الشد والجذب حتى داخؿ الكتابة المؤطرة ب
مربع ) يو فقرة مؤطرة بشكؿ ىندسأا بجممة ويتجمى سطح القصيدة إم

( مف كما يبدوو النثراني ، وىو جزء )( قاطع لسياؽ النمو مستطيؿأ
 لعبة توزيع السواد عمى البياض :

 
متكىء جدار االماـ وعف يميني مرقد االماـ وعف 
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 شمالي مرقد االماـ عمى ىوى عصا مني دار غيبة
المقيور وشيقة مؼ سدرة القيامة االسد االماـ وخ

/ وساعة بصمتيا رات  فار كالتنور / ومرقد االماـالف
 افزعت الحماـ

 
نزعة آركولوجية بدرجات وتنفتح الرؤيا عمى طفوؼ المدينة ب

 النثرانية : عالية مف
 وثيقة خارج السياؽ

سيد نحف الموقعوف ادناه مختار واختيارية منطقة الحمة القديمة نخّوؿ ال
ابة عّنا في موقعة طؼ الحمة الجديد الواقع يجابر الفّخار اداء افادتو ن

 ـ :   ٕ٘ٓٓفي يـو االثنيف الموافؽ آخر شباط االسود عاـ 
 الحمةقتوؿ في .الم...........( االماـ ابف النما .....ٔ     
 الحمة المقتوؿ في ........( االماـ وراـ الجيواني ....ٕ    

 في الحمة .المقتوؿ....ابو القاسـ ........... ( االماـٖ    
 في الحمة و الفضائؿ ..............المقتوؿ( االماـ ابٗ    
 الحمة.......المقتوؿ في ..الماـ ابف العباس .....ا( ٘    
 ( مصّمو دار غيبة االماـ  المنشوروف عمى الئحة االغتياؿ . ٙ    
  ٜٗٓٔ -سد بابؿ المكسور فكو منذ عاـ أ( ٚ    
 فزعت الحماـأ( ساعة البمدية التي بصمتيا ٛ    



 

 

 

 

011 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

   ف ىذه الوثيقة قائمة عمى تحييف طفوؼ قديمة في أنالحظ ب         
ىذاالطؼ تاريخ طفوؼ ـ ، وبذا اليستدعي  ٕ٘ٓٓ( عاـ طؼ جديد)

ىـ  فْ االحالة بالمعكوس لم  ، وانما يقوـ باستثمار المدينة فحسب
     ياؿ مف مصّمي دار غيبة االماـ بداللة عمى الئحة االغتمنشوروف 
(، والذيف ىـ غير ذلؾ ، ىذا باالضافة الى الشواىد الدالة ) منشوروف

عمى مفاصؿ الحياة المعّطمة ، وبخاصة الصمت الداؿ عمى الزمف 
 المعطوب في ) ساعة البمدية ( .

ع ( قائمة عمى كسر االيياـ  بالواقالوثيقة ) سفؿ أيمة  وفي مالحظة مذ
( عمى الوثيقة)( نفسو الذي كتب ر) جبارالكّواز، تحمؿ توقيع الشاع

 نحو مفارؽ بيف الحقيقة والمجاز : 
الشاىد والشييد بدمو ، وتوضأ  صـ  : ضبطت االفادة وب   مالحظة      

 وصّمى ركعتيف / في العصؼ في الساعة التاسعة مف صبيحة 
ؿ الكاتب جبار مف قب ٕ٘ٓٓلموافؽ اآلخر مف شباط عاـ االثنيف ا
 الكّواز .

فاف امكاناتيا النثرانية   وعمى الرغـ مف درجة شاعرية القصيدة ، 
عة والمالحظة ، الوثيقة والواقؤيا اآلركولوجية لمطفوؼ باستثمار الر خصّبت 

 االشاري .وقبؿ ذلؾ التناص 
، فيي ليست قصيدة ( لرعد عبد القادراالطروحة الشعبيةاّما مطّولة )

ثراء رؤيا كونية  تنبثؽ مف بؤرة فادت مف شكؿ التدوير إلأما نا  مدّورة ، و 
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 شعبية بعناصر درامية انسانية .
وتعترض حركية التدوير الزمة مكّررة ، ىي في جوىرىا دالة عمى فمكية 

ء ، وذلؾ باستخداـ لعبة الضمائر الشاعر بوصفو مركز مدار االشيا
 :المتبادلة 

  فمؾ  > أنت <   فمؾ  
 فمؾ   > أنا <   فمؾ
 فمؾ  > ىو <   فمؾ

 
و طالسـ في أوفاؽ أوتحتفي ىذه المطّولة بتوزيع الكتابة عمى ىيأة 

 مواضع معينة ، منيا ىذا الشكؿ الكتابي :
 
 عرؼ بيت كؿ شمسو حزينة  أمف  ز    عرؼ زمف اعظـ مف زمنؾ أ   
 بيت     
  عرؼ قمر كؿ بيتو أ     ب كتا  عظـ مف كتابكـ أب عرؼ كتاأ   
 قمر   
 عرؼ قط اسود يطير           أ    خاتـ  عرؼ خاتـ اعظـ مف خاتمكـ   أ  
 قط   
 عرؼ ممكة مكتوبة             أ     شجرة  عرؼ شجرة اعظـ مف شجرتكـ أ  
    ممؾ   
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 قمر   بيت      زمف   كتاب                       

                     
 ممكة   قط   خاتـ  شجرة                      

 
 مستويات متعددة  منيا :ويأخذ التكرار فييا  

 ( تكرار المفردة االولى مف كؿ جممة .ٔ           
 نيا .( تكرار الجممة مع تغيير آخر مفردة  مٕ           
 ( تكرار باسموب التقديـ والتأخير .   ٖ           

وتسعى ىذه المطّولة الى ابتكار نمط مف الكتابة بيف المغة العامية   
 :بجمالية المغة العامية المبتذلةوالميجة الشعبية ، غير انيا تحتفي 

 صانع عكازات -                      
 ، جرفجي اـ ، مواكبي ، عزائيلطّ              
 نّظاـ سبح ، لمبجي ، صاحب خراج             
       ممفؽ تيـ ، شاعؿ فتف ، حائؾ دسائس             
 قصخوف ، ميندس مساحة السواد               

ف الشاعر ذو طبيعة ىرمسية ، متناسخة ، متقمبة ، متحّولة أونالحظ ب
                  ،متبّدلة ، يتمركز حوؿ ذاتو بصفات عميا ودنيا :

 أنا بصفات عميا( ٔ                          



 

 

 

 

014 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

 مازلت تتناسخ اّييا الفمكي -                        
 أنا صاحب العنادؿ الغبشية -               
 أنا صاحب المصباح ماذا افعؿ بالعصا؟ -               

 ىو بصفات دنيا( ٕ                 
 عربنجي  -                 

 ىو عربنجي صواعؽ                   
 ودرزي عطور                    
 ىو دائمًا يضع في فمو بوقًا اسرافيميًا ،                   

                     في يده خشخاشة يخشخش بيا لمقروف ويضع         
 المظممة                        
 انقالبي فضيع                       

 انقالبي بديع                        
وتحتفي ىذه المطّولة بداللة الشكؿ الذي ينقض محتوى الداللة بصيغ 

 :متعددة ، منيا
 اواًل _ االغراب          

 غمامة عمى شكؿ قفؿ       -          
    ةعقرب عمى شكؿ رسال  -          
            سمحفاة عمى شكؿ قصر  -          
               بقرة عمى ظيرىا رجؿ -          
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 المعب بالدواؿ  -ثانيًا  
 

           بار منائري      غرب  اآلأ        غرب المنائر آباركـأ -        
 وخرجت  -                   

 دولة                    
 ليا                                  

 خالؽ أ                                
 السمكة                                
           عمى التراب                             

 التالعب بالضمائر –ثالثًا   
 واصابعياضع فمي عمى فـ النار  -                   

 عمى ثقوب النار                      
  ـ اّييا القتيؿ ياشراب الرمافق -                   

  فمؾ  ىو  فمؾ -                                 
وعمى الرغـ مف االنفتاح المغوي ، واستخداـ الفضاء البصري في التوزيع 

عمى انتمائيا لمفيـو صر ، فاف ىذه االطروحة تالطباعي عمى الورقة
اف محتوى  بداللة النظاـ الشطري في بنائيا الشعري ، غيرالقصيدة 

الداللة ينـ عف نزوع متمّرد عمى ىذا النظاـ مف الداخؿ ، لدرجة زحزح 
تاح استخداـ اقصى أشاعريتيا بدرجات عالية مف النثرانية ، مما 



 

 

 

 

017 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

( برؤيا كونية تنمو لمعّطمة في تخميؽ )أطروحة شعبيةامكانات النثر ا
لة في وتتشكؿ بعناصر درامية انسانية عمى الرغـ مف جمالياتيا المبتذ

عمى أ(  االطروحة الشعبية)  وبذا تمّثؿلمغة العادية والميجة الشعبية . ا
ليو قصيدة النثر المغايرة لمرحمة مابعد الرّواد ، وىي نتاج إتمّرد وصمت 

يومي باالبدي ال)فوضى منّظمة مف المتناقضات ، يتالقى فييا ويتعارض
 .الشعري(/ النثراني بئبيعي بالغرا/ الواق/ العادي بالمتعالي

 القصر()الكيفية في كسر –واف كاف مايجمع بيف مطوالت قصيدة النثر
اد ، فاف مايجعميا الروّ النثر في مرحمة بوصفو شرطًا مف شروط قصيدة 

كيفية تشغيؿ امكانات النثر المعّطمة بحيوات تعبيرية  - تختمؼ بينيا
 متجّددة في المغة والشكؿ والداللة .  

 ىوامش 
مجد قدمة لالعماؿ الشعرية ألم –/ سندباد بحريوف( عباس بيضٔ)  

/ص  ٕٕٓٓعماف/ –المؤسسة العربية لمدراسات والنشر/ بيروت/ ناصر
ٖٔ     . 
/ ع العراقية الثقافية / جريدة االديب( رعد فاضؿ/ صياغة الظالـٕ) 
 . ٕٙٓٓ/ / آيار ٖٔفي  (ٕٔٔ)
 /ع راقيةالع الثقافية / جريدة االديبة/ رماد المسم( صالح حسفٖ) 
 . ٕٛٓٓ/ / كانوف الثاني ٖٓفي  (ٓٙٔ)
العراقية / ع الثقافية  / حينما في الحمة / جريدة االديب( جبار الكوازٗ)
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 . ٕٙٓٓ/ آب ٙٔ( في ٖٔٔ) 
العراقية الثقافية / جريدة االديب ( رعد عبد القادر/ االطروحة الشعبية٘)

 .ٕ٘ٓٓ/ آب /  ٖ( في ٖٛ/ ع )
ار الشؤوف الثقافية / دحداثة النص الشعري ( د. عمي جعفر العالؽ/ٙ)

      ٕٛ/ ص  ٖٕٓٓ/ ٔ/ بغداد / ط
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 متف الكتاب
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 15..............................................مقدمة  
 قصيدة النثر  
 ٜٔ...........................والتيجيفاألجنسة واألدلجة  
 قصيدة النثر  
 ٕٛ .........والداللة والتجنيس األدبيشكالية المصطمح إ  
 (قصيدة النثر ) العربية  
 ٙٗ.........................وتيجيف اليوية االيديولوجية  
 الطموع وسط انييار اليقينيات  
 ٛ٘ ........والتسعينيات وااللفية الثالثةأجياؿ الثمانينيات   
 قصيدة النثر المغايرة  
 ٓٚ..................وتحّوؿ في المغةقطيعة في المفيوـ   
 قصيدة النثر المغايرة  
 ٛٚ .......................................معاينة اولية  
 ة النثر المغايرةقصيد  
 ٜٛ ...................وع اإلختالؼ درجة االنحراؼ / ن  
 مطّوالت قصيدة النثر  
 ٛٓٔ .....................معطمةمكانات النثر الإتشغيؿ   
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 عباس عبد جاسـ ) سيرة ذاتية (
 
 

 الكرخ -/  بغداد ٖٜ٘ٔتولد • 
آلداب البيروتية / الموقؼ بدأ الكتابة والنشر خالؿ السبعينيات في مجالت : ا• 

 األدبي السورية/ الثقافة العربية الميبية .
 عضو نقابة الصحفييف العراقييف .• 
 عضو االتحاد العاـ لألدباء والكتاب في العراؽ .• 
 بغداد . -رئيس تحرير صحيفة )األديب الثقافية(• 
 بغداد . –رئيس مركز تنوير لمبحوث والدراسات التنموية• 
شروعو النقدي باالطروحات الموازية لمابعد الحداثة : العبر المناىجية / إقترف م• 

جماليات الالمركزية/ الواقعية االفتراضية/ اليسار الجديد/ حساسية نص مابعد 
 الحداثة/ االنتصاص األدبي/ سرد مابعد الحداثة .

وماوراء   Meta Narrationإقترف مشروعو السردي باطروحات : ماوراء السرد • 
عمى مستوى الكتابة السردية ، وبذا كتب نصوصو  Meta  fictionالرواية :

القصصية والروائية بجماليات ماوراء القص بامتياز خاص بو ، حيث كتب الناقد 
 فاضؿ ثامر عنو في احدى أوراقو النقدية :

سيد  -يحؽ لنا أف نعد القاص والروائي والناقد عباس عبد جاسـ" 
ي القصة العراقية، ألنو يكتب قصصو بوعي المعبة الميتا سردية ف

ـّ باشتراطات ومقتربات ومبادئ المعبة الميتا سردية  نقدي واضح يم
 ". الحديثة



 

 

 

 

020 
 قصيدة النثر مابعد مرحلة الرّواد –الطلىع وسط انهيار اليقينيات  

 

أسس مع الفناف التشكيمي ىيثـ فتح اهلل جريدة " األديب الثقافية " بوصفيا أوؿ • 
صحيفة ثقافية متخصصة في الحداثة ومابعد الحداثة ، ورأس تحريرىا منذ عاـ 

 وحتى اآلف . ٖٕٓٓ
وألىمية الصحيفة ورصانتيا الثقافية وماحققتو مف إنجاز داؿ في الثقافة العراقية ، 

موضوعات حيوية لرسائؿ الماجستير  -فقد أ ختيرت خطاباتيا السردية والنقدية 
 والدكتوراه .

لو مناقشات ومساجالت نقدية في الصحافة الثقافية مع شعراء وكتاب ونقاد مف • 
 ستينيات . جيؿ ال

 شارؾ بأوراؽ نقدية في مؤتمرات وحمقات وندوات وممتقيات أدبية وثقافية وفكرية.• 
 حاصؿ عمى شيادات تقديرية وجوائز ثقافية مف مؤسسات ثقافية وأكاديمية.• 
 لو في النقد والنقد الثقافي:  • 
مطباعة ( قضايا القصة العراقية المعاصرة/ وزارة الثقافة والفنوف/ دار الرشيد لٔ

 .ٕٜٛٔ/ ٔبغداد / ط –والنشر
شعراء المحظة الحرجة مف اليامش الى المركز/ الغسؽ لمطباعة  -( رماد العنقاء ٕ
 .ٕٔٓٓ/ ٔبابؿ/  ط –
 .ٕٕٓٓ/  ٔبابؿ/ ط –( جماليات القطيعة في القصة العراقية/ الغسؽ لمطباعة ٖ
بغداد/  –الشؤوف الثقافية ( ماوراء السرد/ ماوراء الرواية/ نقد/ وزارة الثقافة / دار ٗ 
 .ٕ٘ٓٓ/ ٔط
( مشكاؿ التأويؿ العربي األسالمي )اواليات التأويؿ واواالتو المعرفية( سمسمة ٘ 

 .ٕ٘ٓٓ/ ٔمنشورات بيت الحكمة / بغداد/ ط
/ ٔبغداد/ ط –( سرد ما بعد الحداثة/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٙ 

ٕٖٓٔ . 
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والتحديث والنقد الثقافي/ مركز كالويز ( نقطة إبتداء في الحداثة ٚ 
 .ٖٕٔٓ/  ٔالثقافي/السميمانية / ط

( جماليات الخروج عمى سمطة النموذج/ نقد/ دار الحوار لمنشروالطباعة ٛ  
 .ٕٗٔٓ/ ٔسوريا / ط –والتوزيع 

قصيدة النثر ما بعد مرحمة الرواد/ سمسمة  -( الطموع وسط انييار اليقينياتٜ 
 .ٕٗٔٓ/ ٔلندف / ط –ر مومنت نقديات معاصرة / دا

تحوالت النقد العربي المعاصر/ سمسمة  –( النظرية النقدية العابرة لمتخصصاتٓٔ
 . ٕٙٔٓ/ ٔدراسات/ دار أزمنة لمنشر والتوزيع/ عماف / ط

 ( الكتابة بأفؽ االختالؼ / سيرة كتابة .ٔٔ
ات مختارة / دار انموذجًا / مقارب –( صناعة الصحافة الثقافية / األديب الثقافية ٕٔ

 .ٕٚٔٓ/  ٔعماف / ط –االديب 
ْف كاتبني .. / رسائؿ مختارة .ٖٔ  ( م 

 لو في القص والرواية: •       
نينوى/  -( قفص مف زجاج/ قصص/ منشورات المركز الثقافي لجامعة الموصؿٔ  
 .ٜٗٛٔ/ ٔط
 .ٜٜٗٔ/ ٔبغداد/ ط –( بّوابات / نصوص قصصية/ مطبعة االديب البغدادية ٕ  
 ٔ( السواد األخضر الصافي/ رواية نص/ منشورات األديب الثقافية/ بغداد / طٖ  
 /ٕٓٓٓ. 
/ ٔبغداد/  ط –( مربع المجابية/ رواية/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٗ  

...ٕ. 
( تطريسات / نصوص قصصية / وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية / بغداد / ٘
 .    ٖٕٓٓ/  ٔط
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الالذقية  –سوريا  –نحة البركوار/ رواية/ دار الحوار لمنشر والطباعة والتوزيع( أجٙ
 . ٕٗٔٓ/ ٔ/ ط
 ( بوز الكمب/ رواية .ٚ
 ( الرقص مع الكمب/ قصص .ٛ
  العنواف البريدي :• 

 . ٔٓٓٔ٘/ الرمزالبريدي /  ٖٖٛعباس عبد جاسـ / العراؽ / بابؿ / ص. ب 
 البريد االلكتروني :• 

abbasabidjasim@gmail.com  
abbasabidjasim@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


